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„Arcybiskup'* marjawitów
Kowalski stoi przed sądem w Płocku, pod
zarzutem uwodzenia
i demoralizacji
ilości

dziewcząt,

nad

któremi

pełnił przełożeństwo.
Wyrok skazujący już
dziś wydaje się zupełnie
pewny. „Arcybiskup“
jest bohaterem
tak kryminalnego romansu, że karty

jego

zadowolą

najwybrednieįszych

pornografów i najwyuzdańszych
degeneratów.
Akt oskarżenia opowiada
o rozpustach wśród nieletnich dziewcząt, o zimnej premedytacji w znieprawianiu, o pomysłowo przez „arcybiskupa*
obmyślanej
bieliźnie
dla
dziewcząt

i t. d. i t. d.

Wszystko

to

tem wstrętniejsze,
tem
ohydniejsze,
tem godniejsze najsurowszej kary, że
zaprawione
niegodnem
używaniem
wyrazów i imion
sakralnych,
że w
tych

wstrętnych

scenach

plugawy

de-

generat religję mieszał z erotyzmem.
Karty tego procesu nauczą może
naszych publicystów
ostrożniejszego
trochę
obchodzenia się z polskiemi
sektami. Pamiętamy,
jak musieliśmy
się wyśmiewać z różnych gazet, między innemi z warszawskiej „Epoki*,
za ich rozczulania się i niesmaczny
liberalizm nie na miejscu w stosunku
do marjawitów. Nawet jeżdżono
samochodami
do tych
marjawitów i
przypatrywano

się

ich

„nauce“.

Te

liberalne deklamacje
z powodu
najciemniejszego ruchu w Polsce
prawdziwych zabytków Średniowiecza wyrwały u nas na łamach Słowa okrzyk:
„obrońcy ciemnogrodów*, Do naszych
sekt religijnych trzeba jednak podchodzić ze skalpelem racjonalizmu w
'ręku. Słyszałem kiedyś od p. Franc.
ks. Pusłowskiego zdanie: „sekty pojawiają się tam, gdzie jest duża ża rliwość religijna ludu, są One
nawet
miarą tej religijności". Trochę jest w
tem prawdy, tak, jak.ilość sekt w

Rosji bądź co bądź Świadczyła o tem
bogoiskatielstwie rosyįskiem. Ale trzeba rozróżniaćreligijny podkład od dege-

228,

drukarni

Narodów.

GENEWA, 20—09. Pat, Zgromadzenie Ligi Narodów przyjęło
sprawozdanie o wniosku w sprawie rewizji Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości.
Następnie wysłuchano sprawozdania
© pracach
komitetu
finansowego oraz o zobowiązaniach finansowych, sprawozdania
o stosónkach pomiędzy Ligą Narodów i podległemi
jej instytucjami czy organizacjami. Wreszcie zreferowane
zostały
sprawy
dotyczące rozjemstwa i bezpieczeństwa i obszerne prace dokonane w tej dziedzinie.

Prasa niemiecka o pobycie Hindenburga na Siąsku.
Pochwały
BERLIN.
w

20.9.

uroczstościach

dla rzeczowości

(PAT).

śląskich

Berlińska

na

cześć

prasa

prezdenta

'cjalistczne i republikańskie Sląska.

polskich

nacjonalistczna
Hindenburga,

pism.

podnosi
nie

biorą

*

z naciskiem,
udziału

:

koła

że
,

so-

Dzisiaj prasa prawicowa prztacza z oburzeniem lekceważącą wzmiankę socjalistycznego dziennika wrocławskiego „Vołksblatt', który oświadcza drwicąo że wrocławianie
mają w tym tygodniu cały szereg sensacyj, przez dwa dni bowiem bawił we Wrocławiu
Hindenburg, na trzeci zaś dzień zapowiedziane jest przybycie cyrku Sarassaniego.
|
„Boersen Ztg.* zestawia to wyrażenie
socjalistycznego dziennika o prezydencie
Rzeszy z głosami prasy polskiej © mowie Hindenburga i podnosi, że prasa polska oburzą się i krytykuje mowę prezydenta Hindenburga zarzucając jej, że przyczynia się ona
do pogorszenia stosunków polsko - niemieckich, ale utrzymuje się w ramach przyzwo-

itości politycznej i nie obraża osoby prezydenta Rzeszy.

Rokowania

handlowe polsko-niemieckie

BERLIN, 20. 9. PAT. „Berliner Tageblait" donosi, że przewodniczący
delegacji niemieckiej do rokowań handlowych z Polską były minister Hermes złożył wczoraj rządowi Rzeszy sprawozdanie o przebiegu
dotychczasowych rokowań warszawskich. Dr. Hermes w niedzielę odjedzie z powrotem do Warszawy.

w

Świętych

Pańskich. Ale, jak doświadczenie hi:
storyczne i nasze i rosyjskie wskazuje, organizatorzy sekt prawie zawsze
są ludzie psychicznie nienormalni,
o
degenerackich
zboczeniach.
Czasy
Lutrów i Kalwinów
minęły, czasy

Rasputinów

i „Arcybiskupow“ Kowal-

skich, jak widać, jeszcze nie. Należy
sobie powiedzieć,
że państwo musi
-chronić nasz lud od tego rodzaju re-

ligijnych organizacyj.

Nie można do-

puszczać, iaby jednostki, jak arcybiskup Kowalski, brały sobie konstytucję jako puklerz dla swoich
wyraźnie antykonstytucyjnych uciech i upodobań.
Specjalnym rodzajem są sekty amerykańskie importowane
lub reimportowane do nas. Tam już nie chodzi
o erotyzm, lecz chodzi o pieniądz.
Tłem nie jest gruby
z erotyzmem
splątany mistycyzm, jak u
marjawitów, lecz tłem tem jest -zimny,
paskudny, amerykański bussines. I polskie
poczucie prawa nie powinno nam pozwalač na to, abyśmy
zasadę ochrony każdej religii w Polsce
rozciągali
na ochronę każdego „bussinesa”, podszywającego się pod religję.
Ktoś nam powie, że krzywdzimy
marjawitów, rozciągając

to będzie wyglądać, co
biskup*
w grzecznej

„błędy*

(tak

robił „arcyinterpretacji),

rozciągając błędy Kowalskiego na cały ruch marjawicki. Nie!
— ruch marjawicki nie ma za sobą doktryny, nie
jest ruchem teologicznym czy
ideowym,— przeciwnie, reprezentował

tylko

jednostki, wyłamujące się z pod hierarchji kościoła panującego.
Gdyby
te jednostki żyły w zgodzie z prawem
cywilnem i karnem, Oczywiście
państwo nie mogłoby przeciw nim występować. Lecz oto historja nas obdarza
wiadomościami o' szeregu
szantaży
w celach spekulatywnych, o szerzeniu
wiadomości o „końcu Świata”,
śŚciąganiu
pieniędzy od swoich
parafjan
wśród tego nastroju żegnania
się z
tym padołem, wreszcie przychodzą te
czcigodne „arcybiskupie'* praktyki. Nie
uwierzę, aby dla ogółu
duchownych

marjawickich

praktyki

te kompletną,

głuchą stanowiły tajemnicę.

Cz

konstytucyjnych,

zagadnień

tyczącemi

króla,

władzą

jak

Wiel-

i działalnością

składem

wreszcie nad międzynarodowemi traktatami. Rada postanowiła, że członkowie „Rady nie
mogą być aresztowani lub poddani procedurze karnej bez specjalnego upoważnienia. Po-

siedzenia Rady są tajne.

Siosunki grecko-lugostowiańskie.

dytów.

BAGDAD.
W dniu wczorajszym
trzy miasteczka w Iraku, położone na
północnej granicy,
zaatakowane
10stały
przez większą
bandę,
która
przybyła z terytorjum tureckiego.
|
Bandyci
zabili podczas
starcia
trzech mieszkańców i zbiegli, uprowadzając ze sobą zrabowane bydło. W
pościgu

za

ły samoloty

bandytami

angielskie.

wysłane

o następujących punktach: Przy uznaniu
mają się zobowiązać przedkładać sądowi

go t. j. paktu
stkie państwa

status quo na Bałkanach wszyrozjemczemu wszystkie kwestje

nastąpić traktat

sporne z innemi państwami bałkońskiemi. Po tem porozumieniu miałby
między

natury gospodarczej

Walka

wszyst-

traktat zbiorowy. W tym duchu toczą

Grecją.

między Jugosławią a

się obecnie rokowania

astępnie

bałkańskiemi.

państwami

poszczególnemi

miałyby być połączone przez wy

kie umowy

rumuńskich chłopów z rządem.

BUKARESZT. 20.9. SNarodowa partja chłopska wydała komunikat, w
którym ogłasza, iż będzie prowadziła
zaciętą kampanię przeciwko obecnew najbliższym
mu rządowi. W związku z tem narodowa partja chłopska
delegaci
przybyć
mają
który
na
wiec,
wielki
czasie zwoła do Bukaresztu
szereg wieców
projektuje cały
z całego kraju. Pozatem partja chłopska
ażeby tym sposobem zmusić
Besarabji,
na Bukowinie,
protestujących
do obecneho rządu, „kurzbliżonych
kołach,
W
obecny rząd do ustąpienia.
poda się do dymisji, o ile polityka
sują pogłoski, iż premjer Bratianu
zagraniczna obecnego rządu nie osiągnie zamierzonych rezultatów.

Francia spłaca swe długi
LONDYN. 20.9. PAT, W
spłaty
tytułem
angielskiemu
lingów.

—

ostatnią sobotę
Francja wpłaciła skarbow
wojennego 4 miljony funtów szter
długu

Wspólne obrady socjalistów niemieckich, irancuskieh, angielskieh i belgiiskich
partji socjalistycznej

;

20.9. (PAT).

BERLIN.

mal list od sekretarjatu

„„Vorwaerts*

socjalistycznej

donosi, że zarząd

partji francuskiej,

nia konferencji socjalistów niemieckich, francuskich
dla omówienia obecnej sytuacji międzynarodowej.
Zarząd

partji odpowiedział

wyrażeniem

zgody

zawierający

propozycję

otrzyzwoła-

angielskich i belgijskich w Paryżu
na

wzięcie

udziału

w

takiej

konie-

rencji. Z ramienia socjalistów niemieckich udadzą się na tę konferencję do Paryża przewodniczący

stronnictwa

pos.

Wels

i pos.

Crispien.

Echa pobytu delegacji polskiej w Sowietach.

zosta-

OGŁOSZEŃ:

Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych

50 proc. drożej.

dla

potrzeb

przemysłu

Pozatem

polskiego,

delegacja

połska

wręczyła

zaproszenie do wzięcia udziału w Powszechnej

zachodniej

Wystawy

izbie

Krajowej w

Poznaniu.

Diwarcie schroniska dla emigrantów polskich
w Paryżu

PARYŻ.
p. Ambasador

20.9.

(PAT). W

Chłapowski

obecności przedstawicieli władz francuskich

dokonał uroczystego otwarcia

schroniska dla emi-

|
grantów polskich, zmuszonych do przejściowego pobytu w Paryżu. —
Schronisko mieści się na przedmieściu Lavallois Perret w pobliżu miejsca, gdzie powstanie dom Polski którego budową zajmie się specjalna komisja
, pod przewodnictwem p. ambasadorowej Chłapowskiej.
Z Kowna donoszą: Ustalono, iż zamach na naczelnika powiatu Kiejdańskiego Szapowodując się zemstą osobistą. Na Szabanowicza rzucono nie grabanowicza dokonano

nat, lecz petardę śwoójój roboty.

Sekrefarz kongresu ryskiego emigrantów
przed sądem.
Z Kowna donoszą: Wczoraj w kowieńskim sądzie wojennym była
ważana

sprawa

obywatela

łotewskiego Włodzimierza

roz-

Piłota, b. sekretarza

kongresu emigrantów litewskich w Rydze. W sprawie organizowania band
antypaństwowych Piłota uniewiniono, natomiast uznano winnym w przyjmowaniu czynnegu udziału w organizacji Pleczkajtiso, mającej swe oddziały w
Litwie, Łotwie i Polsce w werbowaniu członków do tej organizacji, kolporterów literatury i t. p. i zkazano na 7 lat 6 mies. ciężkiego więzienia. Oskarżał

Piłota pułk. Wimeris, bronił prof. Stankiewicz.

B. Gołembiowskiego

2-ej i 3-ej

30 gr.

Za tekstem

oraz z prowincji o 25 proc. drożej..

10 groszy

Zagraniczne

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

20gr

Projekt Konstytucji decentralistycznej „29: 1X- 28.

Piłsudski w Rumunii.

BUKARESZT. 20.9. PAT. Marprzybędzie tu
uzyska pole do twórczości ekono- szałek Piłsudski
w
niedzielę,
aby
być
obecnym
micznej, kulturalnej, artystycznej, adogólno- państwowy,

Jako reakcja na podziały,
na życie obrębnem życiem
politycznem i
gospodarczem różnych naszych dzielnic, które były wcielone
do odmiennych organizmów państwowych, powstała silna dążność
po zjednoczenia
dzielnic. gdyśmy
uzyskali
niepodległość, lecz zamiast dążyć do jedności organicznej wytworzyliśmy jedność

Poszczególne

prowincje

prowincja

° 16% ludzi w Polsce zna
całą
Polskę,
zna
wszystkie jej dzielnice,
zna jej potrzeby i może
orjentowač
się w warunkach
i środkach
jej
podźwignięcia się? Liczone tylko jednostki. Kto z licznego
szeregu ministrów polskich do nich należał?
Nasza znajomość Polski
nie może dorastać do
znośnego
rządzenia
się
przy ustroju centralistycznym.

Polski

słabo rozwijają się gospodarczo, gdyż
nie posiadają własnych organów polityki ekonomicznej, własnego
sejmu,
któryby rozważał
sprawy *podniesienia rolnictwa, przemysłu, handlu, rozwoju środków
komunikacji, któreby
były wyrazicielem potrzeb
1 interesów kraju i jego zbiorowym
mózgiem
gospodarczym,
nie
posiadają rządu
krajowego,
wyrosłego
z
miejscowego
gruntu,
orjentującego
się w potrzebach kraju.

gdy

ministracyjnej.

mechaniczną,

Wspominaliśmy,

że

słaby

rozwój

gospodarczy
naszych
biedniejszych,
bardziej
zacofanych
ekonomicznie
prowincyj. Gdym
obliczył
udział w
produkcji polskiej naszych północnowschodnich województw Wileńskiego,

Nowogródzkiego i Poleskiego, "stanowiących przeszło 24 proc.
obszaru
Państwa
i przeszło
11 proc. jego
ludności, przeląkłem się tego nikłego
ich udziału. Oto cyfry wymowne i niepokojące.

Pszenica

proc. udział ' proc. udział
w zasiew.
w zbiorach
2
1,6

Żyto

16,7

11

Jęczmień

11,5

1,4

Owies

12,6

1,1

Kartofle

8,1

16

30

—

Len

Ujemnym
państwowej

przykładem
wielkiego

centralizacji trudnia dziś przeszło

4

razy

się

niepomiernie,

wszystkie żywotne

soki

wyciągając

z

państwa,

wszyscy, czujący w sobie zdolności,
posiadający ambicję wysunięcia się na
jakiekolwiekbądź wybitne stanowisko,
spieszą do stolicy, tam osiadają. Wielu z nich częstokroć
ginie wskutek
intensywniejszej walki
o byt i to
częstokroć giną najlepsi, lecz nieprzystosowani do życia wielomiljonowego

miasta.

Tymczasem

gdyby prowincja

miała
odpowiednie
centry, moglibyśmy się rozwinąć
samodzielnie i
promieniować na całe państwo. Dzięki samodzielności poszczególnych częŚci Rzeszy
Niemcy
posiadają taki
centr nauki i sztuki jak Monachjum,
centr naukowy jak Heidelberg, Lipsk
it. d., znakomite politechniki na pro-

ryżowi,

nieżywo

o największym

koła wojskowe

4:5

—i

to na

swoim

grun-

Warszawie.

Obrady

stronnictw
nych.

politycz:

W przyszłym tygodniu odbyć się
ma posiedzenie klubu Bloku Bezpartyjnego
Współpracy
z
Rządem
z
udziałem prezesa płk. Sławka. Tematem
obrad
będą
projekty reformy
Konstytucji. Dn. 30 odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej P. P. $. @а
omówienia szeregu aktualnych spraw
politycznych.

Przyjęcie na cześć dziennikarzy
niemieckich.
POZNAN, 20.9. PAT. Wczoraj wieczorem Syndykat Dziennikarzy
Wielkopolskich podejmował obiaden bawiących ;w Poznaniu
na wycieczce

dziennikarzy niemieckich.

wzięli

udział

W obiedzie

reprezentanci

Woje-

z naczelnikiem Chorzemskim

niemieccy

uznaniem

wyrażali

o przyjęciu, z

jakiem spotkali się w Polsce.

Nowy komisarz rządowy we

:

mniej

hwowie.

* LWÓW, 20.9. Komisarzem
rządu
na miejsce p. Strzeleckiego zamianowany został na wniosek
wojewody
Gołuchowskiego profesor politechniki
lwowskiej dr. inż. Otto Nadolski. Nominacja ogłoszona zostanie w tych
dniach.
Proi. Nadolski jest, jak wiadomo,
przewodniczącym Komisji Odbudowy
Krynicy.

Posłowie angielscy na Śląsku.

KATOWICE, 20.9. PAT. Bawiący
tu posłowie angielskiej
frakcji Konserwatywnej w liczbie 9 osób w 10warzystwie
tutejszego
angielskiego
konsula
złożyli wizytę wojewodzie
Gdy w 1924 r. odwiedziłem Lwów, Grażyńskiemu.
Po południu
goście
zakłady
Hohenlohego
w
zauważyłem tam osłabianie tętna ży- zwiedzili
Wełnowcu
j
państwową
fabrykę
związcia politycznego, umysłowego i swiaWiedomej
celów
państwowych
polityki ków azotowych w Chorzowie.
czorem odjechali do Gdańska.
ekonomicznej. Biedny Lwów ze stoliWięcek w Bydgoszczy.
cy kraju
został zdegradowany
na
BYDGOSZCZ,
19-9. PAT. W dniu
miasto wojewódzkie. Zróbcie tam siedzisiejszym
przybył
do rodzinnego
dzibę rządu krajowego, sejmu krajo- miasta zwycięzca Biegu
Kolarskiego
wego, a odrodzi
się życie duchowe Dookola Polski Feliks Więcek. Zwypowitały tłumy
publiczności,
Lwowa. Zrobcie go stolicą wyłącznie cięzcę
z dowódcą 15
wschodniej Galicji i nadajcie jej auto- przedstawiciele władz
gen. Thommem na
nomję. Lwów będzie
szamotał się w dywizji piechoty
czele, przedstawiciele Komitetu Wych.
walce narodowościowej, Lwów, który Fiz. i inni.
w ciągu stuleci był mnożycielem polskości, polskość doświadczać będzie
boleśnych ciosów.
Zdemaskowanie fałszywych po„,
głosek.
Lwów winien zostać stolicą MaloZ
Kowna
donoszą: Prasa litewska
polski, nie mniejszej, nawet większej
przytacza wiadomości, jakie się ukaod Małopolski przedwojennej.
zały w niektórych pismach zagran czCośmy zrobili, co zrobił rząd cen- nych, jakoby w niektórych
miastach
tralny dla rozwoju siły produkcyjnej litewskich (Wyłkowyszkach, Szawlach,
Galicji poza odbudową spalonych do- Wilkomierzu) urządzono pogromy żymów? Gdzie koleje żelazne, wybudo- dowskie. Polskie radjo w Warszawie
0 nowym pogrowane w tym kraju, w ciągu dziesię- również doniosło
mie w litewskim miasteczku Łyngmiaciolecia? Przychodziły
mi wówczas ny, gdzie jakoby zabito 16 żydów.
wspomnienia sejmu galicyjskiego który
Pisma urzędowe zaznaczają, że są
z Berlina, Rypomimo swej szczupłej
kompetencji zmyślonei pochodzą
podatkowej
pracował
wydatnie dla gi i Warszawy.
kultury krajowej.
W zamknięciu rachunkowem sejmu
tem wydział krajowy patronował kół-

Kowieńskie demenii.

pro- krajowego w 1913 r. znalazłem,
że
dzieci, od 1893 r. do 1913 r. kraj wybudo- kom rolniczym, kasom, subwencjonoFrancja zawdzięcza, że pod względem wał 459,8 klm. kolei, a w 1913 r. wał towarzystwo rolnicze i t. d. Konsiły liczebnej Rzesza niemiecka w cią- 649,1 kim. miał w budowie. Inicjaty- sekwencją tego musi być przekonanie,

cencie

miastu

muńską

cie w

się z wielkim

jest robotników, niż przed wojną.
Udział
Francja, która od wielkiej rewolucji w energji elektrycznej trzech powyżfrancuskiej wielokrotnie zmieniała for- szych województw
wyraża
się 1,06
mę państwową, lecz zawsze
pozo- proc., spożycie energji
nie dochodzi
stawała centralistyczną.
pół procentu.

rasta

ską. Wieczorem

wydadzą
na
cześć
dostojnego
gościa przyjęcie.
Ze
swej
strony życzyć jedynie
możemy naszej
reprezentacji, by się
lepiej spisała, niż w zeszłym roku,
kiedy przegrała z tąż samą armją ru-

czele. Goście

państwa

Przy centralizacji państwowej rozмЦа
się
nadmiernie
stolica
na
koszt lokalnych
centrów.
W
stolicy
koncentruje
się
życie
umysłowe i gospodarcze, stolica roz-

na zawodach piłki nożnej, rozegrywanych
pomiędzy
drużyną
armji rumuńskiej a drużyną pol-

wództwa

Udział tego
kraju w produkcji
przemysłowej jest przerażająco nikły.
Centralizacja w sprawach
wspólTrzy powyższe
województwa posianych, samodzielność w sprawach
lodają 2,4 proc. ogółu zakładów przekalnych, były czynnikiem wspaniałemysłowych, zatrudniających 1,4 proc.
go rozwoju
gospodarczego
Niemiec
ogółu robotników
przemysłowych w
od ich zjednoczenia w. 1871 r.
Polsce. Województwo Wileńskie
za-

LENINGRAD. 20.9. (PAT). Tass donosi, że w czasie pobytu członków delegacji
przemysłowej polskiej w Leningradzie pp. Ewerta i prof. Trepki w rozmowach z przed- wincji jak Karlsruhe, Darmstoft.
stawicielami zachodniej sowieckiej izby handlowej delegaci polscy wyrazili opinję, że byW wielomiljonowych miastach rozłoby wskazane ustalić bardziej zbliżony kontakt pomiędzy organizacjami handlowemi
Polski i Z.S.S.R.
poczyna się przedewszystkiem samoP,P. Ewert i Trepka oświadczyli, że w Sowietach znajduje się cała kategorja su- bójstwo rasowe, zmniejszenie,
a narowców i półfabrykatów, które mogłyby być z powodzeniem importowane do Polski i wet zanik przyrostu naturalnego. Papodkreślili że byłoby pożądano dokonywać bezpośrednich zakupów minerałów sowieckich
handlowej ZSSR

WOŁKOWYSK—Kiosk

ISZZIWERCDE"TOWWOFKIS

CENY

Obrady faszystów.

kiej Rady i Parlamentu, atrybucjami szeia, stosunkiem państwa do Kościoła Katolicki tgo

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.

I

Koniliki włosko-szwajcarski.

Zamach na Szahanowicza—akf zemsty osohisfej.

Samelaty angielskie ścigają han-

Ratuszowa

Polska jest zaduża,
aby mogła
być rządzoną centralistycznie. MniejRZYM, 20. 9. PAT. Prasa włoska zajmuje się żywo koniliktem wło- sza od Polski Austrja przedwojenna,
sko-szwajcarskim, który powstał na tle wykrycia rozgałęzionej
organizacji
licząca 300 tys. km. kw. posiadała 15
szpiegowskiej w Szwajcarji.
„Messagero" pisze, iż akcja ajentów włoskich w Szwajcarji nie mo- krajów koronnych, 15 sejmów lokalże być uważana za naruszenie praw suwerennych, ponieważ chodzi
tu o nych, których zadaniem
było dbanie
obronę Włoch przeciwko emigrantom politycznym korzystającymz gościny o szkolnictwo powszechne,
zawodow Szwajcarji,
wa, rozwój rolnictwa i krajowych
sił
„Tribuna“ i „Impero' żądają, aby za każdego
Włocha
wydalonego
produkcyjnych
wogóle"
w Szwajcarji wydalić obywatela szwajcarskiego z Włoch.
Rzesza niemiecka
przy 540 tys.
km. kw., a więc przewyższająca PolRZYM. 20.9. (PAT). Wielka Rada Faszystowska obradowała nad następującemi skę zaledwo o 152 tys. km. kw. skłasprawami: ustaleniem listy d utowanych wytycznemi statutu, działalnością partji, mianowaniem i odwoływaniem szłonków dyrektorjatu oraz nad wszystkiemi kwestjami, do- dała się z 18 państw.

nerackiej inicjatywy. Bardzo wierzę, że |
BIAŁOGRÓD. 20.9. 4PAT). Korespondent „Prawdy*-donosi z Genewy, że koriteorganizatorzy sekt wciągają w swe
między jugosłowiańskim ministrem spraw zagranicznych Marinkowiczem a grecrencja
sieci dusze naiwne,
a przepełnione
kim ministrem spraw zagranicznych Karapanosem dotyczyła kwestji Locarna bałkońskie-

wiarą w Boga, w cuda,

NIEŚWIEŻ—ul.

262

| cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

Prace Ligi

romansu

243, administracji
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KLECK—Skiep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

WIŁNU, Piąfek 21 września 1928 r.
stecakcju

OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”.
ŚWIĘCIANY POÓW.—Rynek 9.

urodzonych

że dla podźwignięcia gospodarczego
wa budowy
kolei
szła
od kraju i
kraju potrzebny jest samorząd
kraudział jego chwiał się od 60 do 30
jowy.
proc. Tyleż dawało
państwo,
resztę
Wszystko to nasuwało
mi
myšį“
zawdzięcza, że posiada właściwie jed- czynniki zainteresowane.
politycznej decentralizacji Polski.
no tylko centrum umysłowe, bo uniNa komunikację
ze skromnego
Władysław Studnicki.
wersytety
prowincjonalne
francuskie budżetu sejmu galicyjskiego wydawaPrzyp. Red. Artykuł powyższy jest
są słabizną,
gdy
decentralistyczne no 6,4 mili. koron, na budowy wodwstępem do projektu konstytucji polskiej,
Niemcy rozwinęły Świetne uniwersy- ne i meljoracje 3,3
milį, na cele który opracował p. Wład. Studnicki i który zamierza ogłosić w „Słowie*. Całkowitety, rozrzucone na całem swem tery- górnicze 1,9 milj., na przemysł i rę- cie
zgadzamy się z wywodami szanownego
torjum.
kodzielnictwo 4,2 milj. koron.
Poza- autora o potrzebie decentralizacji w nagu ostatnich lat 60 przewyższyła Francję liczebnie o dwadzieścia kilka miljonów „ludności.
Centralizacji
Francja

Słabość całości zależy od słabości
poszczególnych części. Aby dojść do
potęgi, co jest warunkiem utrzymania
się jej w międzynarodowej
walce
o
byt, winna rozwinąć siły umysłowe,
siły materjalne, siły polityczne swych

KZT
OZYRYSA
PPZTCANTOZ
ZCZOTO

|B ludzie
Podziemi” |й
(UNDERWORLD).

wszystkich prowincyj. Te zarodki wiel- |
kości, które bezpłodnie giną
trum, będą rozwijały się na

w cengenjusz

W roli głównej CLIVA BROOK

wkrótce
int
w kinie
„Polonja
°
ь-____—

š

szym ustroju, zawsze byliśmy pionierami
idei regionalnej, jeszcze od r. 1921, kiedy

ten wyraz nie miał jeszcze

ani

w

setnej

części tego rozgłosu co dzisiaj. Ale pomiędzy naszemi poglądami a poglądami p. Wł
Studnickiego ta zachodzi różnica, że mybyśmy zgodnie z projektami prof. Bobrzyńskiego obdarzyli autonomią poszczególne
województwa, p. Wł. Studnicki : gotów jest
łączyć województwa w kraje i z nich dopiero czynić jednostki samorządne. jest to
różnica zasadnicza i dlatego artykuły p.
Wł. Studnickiego
strzeżeniem.

redakcja

drukuje

z

za-

.

m

SŁOWO

ECHA

KRAJOWE

Zwycięstwo
nych

NIEŚWIEŻ.

Przy
rodzieju

Już dobiegają do końca przygotowania
czynione do Wystawy Rolniczej w Nieświeżu. Praca wre na placu wystawowym w całem tego słowa znaczeniu.
Za dni kilka można będzie pisać już o
fakcie dokonanym, teraz więc tylko poprze-

Cichą

O

w, Hanus owszczyźnie,
dalej

kroków

kilka

Koła adwokatów

sejmikowych.

restauracja.

oraz

O godz.

Wo-

—

rskiego, oraz Seminarjum Nauczycielskiego
:
у
i
w Niešwiežu.
Jeszcze trochę dalej drugi pawilon sej-

mikowy, oraz specjalny pawilon betoniarni
Lia
R
sejmikowej.
To są pawilony już stojące i może jeszы
przeprzestrzeni,
na zamek, z jednej

krolików,

drobi

TOSA:

Żaraz
zawodów
Tak

wystawowym

za placem
konnych.

przedstawia

brama; tu
Wystawy.

tor dla
ё

się plac wystawowy!—

wypadnie

Jeżeli cała wystawa

będa mogli być zupełnie zadowoleni.
O programie kilku dni wystawowych

już

pisałem w poprzedniej korespondencji; jednak powtórzę go tu w skróceniu. gdyż tego
przyjeźdni będą sobie mogli czas rozłożyć.
A więc otwarcia dokona o godz. 10-ej
rano w sobotę p. Minister Niezabytowski.

о %‹12. 2 i pół zawody konne.
niedzielę

o 3-ej

zebranie

Nowogródz-

kiego Wojewódzkiego Tow.
Rolniczego w
sali kasyna podoficerskiego; odczyty wygłosza profesorowie Biedrzycki i Łastowski—
Wieczorem w salach ratuszowych bal Koła Zi emianek.
W
poniedziałek o 11 i pół pokaz koni,
próba

dzielności

biegi włościańskie.

в

konia,

konkursy

konne

się tańce.

garnizonowego.

Otwarcie teatru

i

POCZ

®

(—)

M—owicz.

FORTEPIAN
iTEORJA
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Straszliwe skufki
Rysiące
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Było to sto siedemdzesiąt osicia lat
temu, kiedy Akademja w Dijon, w tem
samem cudnem Dijon, stolicy Burgundji, gdzie dziś stary gotyk tak czarowrenesansem,

renesansem
biało - złotym
ślicznem
młodości odrodzenia, kiery Akademja
w Dijon ogłaszała konkurs na rozprawę „czy rozwój sztuk i nauk przyczynił się do oczyszczenia obyczajów* i
- kiedy p. Rousseau wystąpił namiętnie,
że nie, że rozwój nauk dał nam tylka
upodek moralności. Dziśbym chętnie
na trochę podobne pytanie bardzo podał odpodobną i równie namiętną
postęp w
czy
pytanie,
na
Oto
wiedź.

dziedzinie

komunikacji,

czy pociąg,

automobil, aeroplan przyczyniły się do
wrzalepszego poznawania krajów,
snąłbym z rozkoszą, że nie, przenigdy,
właśnie te przeklete maszyny nie tylko nie pomogły, lecz zabiły możność
poznawania krajów metodą podróży.
Umyślnie pomijam takie rzeczy jak
turystyka lub krajoznawstwo. Wyraz

turystyka ma w sobie coś ze snobizmu globtrotterstwa, a krajoznawstwo
to jedno

z tych

które dlatego

obrzydliwych

słów,

tak są dla nas cidzo-

ziemskie, tak obce,

tysięcy

bezdomnych.

wiczych

około 600.

Huragan

dokonał

okropnego

zniszczenia,

powodując

straty.

które na samej Florydzie obliczane są na 20 milj. f. szt. Liczba
ofiar jest prawdopodobnie znacznie większa, aniżeli dotychczas
obliczano, ponieważ oficjalne dane dotyczą tylko zwłok, które
brak
wiadomości
o tysiącach
udało się odnaleźć. Dotychczas

sprawę

mieszkańców miejscowości nawiedzonych przez huragan i wedz pośród
część
ług wszelkiego prawdopodobieństwa znaczna
nich utraciła życie.
i Ererglades
Palm-Beach
Na Florydzie w miejscowościach
możliwym rabunkom
ogłoszono stan wojenny, ażeby zapobiec
i kradzieżom. W barakach Czerwonego Krzyża znajdują się setki
rannych. Porządek utrzymywany jest przez wojsko, które wezwa-

ne zostało

do miejscowości,

dotkniętych

Porto-Rico gubernator
ogłosił stan
możliwym zaburzeniom i rabunkom.
Według wiadomości, otrzymanych

nie dokonane

przez

huragan

sza najbardziej fantastyczne
przeszło 700 tys.

Nowy

katastrofą.

w

na wyspach

opisy.

aby

wojenny,
Nowym

Również

Liczba

Jorku, zniszcze-

przewyż-

bezdomnych

Jork wyszedł obronną

w

zapobiec

Dziewiczych

wynosi

ręką :

LONDYN, 20—9. Pat. Dzisiaj w Nowym Jorku rozszalała się burza,
spustoszył wyspy
będąca prawdopodobnie zakończeniem huraganu, który
że musiano
zatrzymać
ruch
Dziewicze i Florydę. Wiatr
był tak silny,
popędem
byli przewracani
na ulicach, ponieważ pojazdy i przechodnie
wietrza.

tę uregulować

w

oświadczył,

Min. Zaleski

że Niemcy w myśl ukła-

dów locarneńskich mają mieć zawsze
swych przedstawicieli, którzy mogliby
w razie potrzeby
wnieść
zażalenia.
Na uwagę korespondenta, że do wypadku takiego nie mogłoby dojść, ponieważ
Nadrenja
jest terenem niemieckim,

minister

odpowiedział,

że

Niemcy mimo to mogłyby wnieść zażalenie, o ile podejrzewałyby Francję,
że przygotowuje ona jakieś
niespodzianki. „Wszystkie te rzeczy — zaznaczył Briand
zostaną w sposób
jak
kilku najlepszy załatwione”.
Reasumując swe wywody,
Briand
dwu
wypełniła
w
zo- oświadczył, że Francja
nie- zupełności życzenia niemieckie, wyłoNa- żone już w Locarno, a przedłożone

ciągu

tygodni, a najpóźniej
w ciągu
miesięcy. Jak tylko problem ten
stanie załatwiony, nastąpić może
zwłocznie całkowita
ewakuacja
drenji.
„Niemcy — oświadczył
Briand—
interpretują
komisję ' konstatacyjnopojednawczą, jako pewnego rodzaju
kontrolę. Należy pamiętać o traktacie
pokojowym, a zwłaszcza o art. 213
traktatu wersalskiego. W istocie ;kontrola istnieje, a mogłaby nawet przybrać charakter bardziej nieprzyjemny.
Z tego właśnie powodu
Francja zaproponowała
utworzenie
komisji
konstatacyjno-pojednawczej.
Komisje

Król hiszpański w Kopenhadze

przez ówczesnego kanclerza

niemiec-

kiego Luthera. Żadne z tych życzeń
nie
pozostało
niezałatwione.
Nie
wolno jednak uważać traktatów locarneńskich za pewnego rodzaju czapkę
czarodziejską,
# której
dowolnie
możnaby wyciągać różne przedmioty.
„Chcemy raz nazawsze
zlikwidować
wojnę, wraz z jej skutkami w
dziedzinie prawnej, i niema powodu do

pesymizmu".

o rezulfafach

sesji genewskiej.

Minister spraw
zagranicznych
przed wyjazdem
| August
Zaleski

się.

Manewry armji lifewskiej rozpoczęły

wlazla?

właściciela.

łoby

że są tak przera-

się

nic

nadzwyczajnego—Orliński

leciał znacznie

większą

przestrzeń

klm.

prze

cały. Ale mądry Krasiński postanowił
nie najkrótszą, najsensowniejszą, najpewniej
szą drogą lecz gdzieś tam okrężną, trzymając się cały czas północnego brzegu, nad
bylo
lodami i wśród mrozów. Nie można
zrozumieć po kiego licha pchać się nad ocean północny kiedy droga jest prosta, jak

kijem

przez

walnął,

Syberję,

na ale Bóg

ki, poprzez morze Ochockie, następnie prze-

TT

ZZO

Berynga,

oddzielającą

SENZA SAO OCE i

niespełna

trzecia

część

całej

drogi

rynga

wszelki

ani znaku

słuch

o Krasińskim

życia, nie wiadomo

zaginął—

Hacuer agifuje.

gdzie się po-

dziewa.

Władze sowieckie po miesiącu oczekiwa-

nia zaniepokoiły się: ostatecznie może zaszedł jaki wypadek, trzeba przedsięwziąć
ratunkową.
Narazie rozważają
gdzie skierować ekspedycję ratunkową. Statek „Primorje” ma wyruszyć z Władywostoku wraz z aeroplanami pomocniczemi.

WIEDEŃ. 20.9. PAT. Dzienniki donoszą z Nowego
blikański kandydat na prezydenta
Hoover
pierwszy w jednym ze stanów wschodnich.

z ekspedycję

nim, kto tam dociecze sensu w mózgu 50wieckiego lotnika. Dość że aparat „Sowiecka północ* wystartował 16 lipca z Władywostoka kierując się na Kamczatkę aby stamtąd skręcić na zachód do Europy. Raid miał
wynosić 13.000 klm. i odbyć się w kilkunastu etapach.
Zrazu szło nieźle - dotarto do Kamczatcieśninę

—

i na którą zużyto przeszło miesiąc czasu.
lecieć
Ale od chwili przelotu uad cieśniną Ber-

zdrów

Alaskę

Wszystko

pału —

jest

czynione

wanie

których

przysporzy

niema
siński

się poco śpieszyć
może poczekać,

łę i uczyni Sowietom

I

powoli,

bez

za-

to przecie nie Nobile i Italja urato-

O

niestychaną

chwa

—

KraK.

szaloną reklamę, więc

IR

i wysilać

T

ISI

Kocham szybkość, pęd, jak kocham re z sobą wziąć trzeba, aby w „austelampy elektryczne. Pęd i ruch uspaka- rjach* niemi łóżko przykrywać. Poza
ja nerwy, podrażniane,
niespokojne, temi jednak śmiesznemi dla nas rada.
przez ten
reagujące na wszystko nerwy; wielki mi, „przeglądała
ęd auta czy pociągu, w którym wszy „najnowszy przewodnik“ ta atmosfera
źliwie sztucznie polskie. Turystyka i pstkie szyby miarowo dźwięczą, uspa- podróży z przed stu lat, gdzie każdy
turysta. Ilu ich widziałem. Tego An- kaja, łagodzi, jakgdyby obwija watą. deszcz, każde błoto, każde słońce po
glika, który patrzy na mapę, znajdu- Przeciwnie, tak męczy
wlokąca
się przez chmury było wydarzeniem i kieje nazwę przejeżdżanej w błyskawicz- drynda człowieka nawykłego do auta. dy tak mierzą Europę pa kilka mil dzie
nej szybkości miejscowości, kiwa głoAle nie poznanie krajów.
Jeśli w nnie naprawdę się wżywało się nerwawą i znów patrzy na mapę.*
drodze można coś poznać, to tylko wte mi w krajobraz, przeżywało się to czem
Tych Anglików, którzy z katalo- dy gdy się przeżywa zmiany zachodzą- żyła ludność danej okolicy. Wtedy napełnemi
haustami
giem obiegają
muzeum,
znajdują w ce w charakterze okolic. Czyż można prawdę człowiek
swej książce takiego to Tintoretto, czy przeżyć zmiany
płaszczyzny dolno - czerpał egzotykę nowego dla niego oto
Guido Reni kiwają
głowami i znów austr jackiej na góry tyrolskie, gdy się czenia, wtedy dopiero każda geograbiegną dalej, jakgdyby byli tylko kon- drzemało w poduszkach drugiej klasy, ficzna, historyczna osobliwość miejsca
przejeżdżało
robiła
trolą, czy nadpisy nad płótnami odpo- gdy się widziało coś przez ćwierć 0- przez które się
pozostakała
nadługo, nie
wiadają tekstowi przez nich kupionej na i gdy ta przejście trwało pół go- wrażenie,
książki. Ktoś narzekał na rewizję cel- dziny. Niegdyś nieoceniony nasz pan zapomnianie. Podczas polskiej wojny,
ną. Tyle przecież namacalnych wrażeń Czesław Jankowski wynalazł na S-to wiosna 1919 r. stałem w Swojatyczach.
rekwirować siano
„Najnowszy Jeździliśmy konno
podróży ile razy zmieniają się mundu- Krzyskiej w Warszawie
przewodnik podróży, bardzo użytecz- pomiędzy wsie zajęte przez bolszewiry tych, którzy pukają w walizki.
przez ne i wygodne dziełko podręczne dla ków, tak że widzieliśmy
wieże fary
Pozatem cóż można zobaczyć
pył i dym. Odrywa nas pociąg zupeł- podróżujących wszelkiego stanu*. Naj Nieświeskiej i wieżyce zamku Nieśw.
był wydany Gdy pomiędzy
kopice siana patrzynie od terytorjum. Auto jeszcze gorzej. nowszy ten przewodnik
we
Wrocławiu
r.
p.
1832,
a
więc
bliłem
na
te
wieże
tak
często, tak długo,
przestrzeń,
sobie
zmniejszając
Tutaj
przenosimy się przez granice indywi- sko 100 lat temu. Nie był jeszcze roz- to i sam Nieśwież wyolbrzymiał się w
dualności okolic. Wrażenia się uciera- cięty, prezes Jankowski pierwszy roz- mej głowie w miasto tak ciekawe, że
ją w garnku, w którym najwięcej jest cinał jego stronice. Tam były dopiero napewno zwiedzenie Madrytu. Grenadla podróżujących dy, Sałamanki
oddałbym
wtedy za
pyłu i kurzu, jakieś okruszyny rzeczy pożyteczne rady
pieszo lub wodą. zwiedzenie
jakaś nie powozem, konno,
Nieświeża.
1 gdybyśmy
w pamięć,
zapadających
zwyczajna wieża kościelna, jakiś wi- Pan Jankowski napisał nawet odcinek wtedy wkroczyli — ponieważ nam nadok wyjątkowy uciera się z tym py- o tej książce tak pocieszne zawierają- pewno ochoty nie brakowało — nałem i szablon i szemat, z którego po- cej rady, jak o „dekokcie z perzu”, szemi dwoma szwadronami
do Niezostaje tylko zmęczenie.
jak o skórach jelenich lub łosich, któ- świeża, każdy kamień na ulicy wydał-

Przeciwko lampom elekfrycznym w kościołach
gotyckich.

nie się łączy z wczesnym

sefki

huraganu.

LONDYN 20.9. PAT. Według obliczeń nowojorskich, liczba
spustoszeń na archiofiar huraganu, który dokonał strasznych
pelagu wysp Dziewiczych, należących
do Małych Antylówi na
Florydzie, przewyższa 2 tys. Na Florydzie utraciło życie przeszio
400 osób. W Porto-Rico zginęło 1000 osób. Na wyspach
Dzie-

byto

(EEA

zabifych,

podobne istnieją już dzisiaj, np. już
od dłuższego czasu istnieje w
stosunkach pomiędzy Stanami
Zjednoczonemi A. P. i Kanadą. Okazuje się
tam, że komisje te są jak najlepszym
środkiem łagodzenia nieporozumień".
Na zapytanie korespondenta, czy
mogłoby nastąpić obostrzenie kontroli
na obszarze francuskim, min. Briand

„Frankfurter
Ztg.* ogłasza
wywiad, udzielony korespondentowi genewskiemu tego dziennika przez francuskiego ministra
spraw
zagranicznych Brianda bezpośrednio przed wyjazdem z Genewy.
W wywiadzie tym minister Briand
ubolewa nad stanowiskiem, jakie prasa niemiecka zajęła wobec
jego mowy, podkreślając, że co do rokowań
genewskich
należy przedewszystkiem
zdać sobie sprawę z tego, o co właściwie chodzi. Francja płaci długi wojenne Ameryce i będzie je w dalszym
ciągu płaciła, niezależnie od wyników
osiągniętych w rokowaniach
reparacyjnych. Naród francuski chciałby jednak wiedzieć ostatecznie, czezo może
oczekiwać od Niemiec.
Problem reparacyjny jest kwestją
zupełnie niezależną
i nieobchodzącą
Amerykę. Przy
dobrej woli
można

tęgi skoku.
Największą sensację budził budził konkurs potęgi skoku, do którego startowały ewszystkich narodów, biorących udział w konkursach hippicznych, t. į. ekipa trankipy
ciska, włoska, belgijska i polska. Podwyższone przeszkody przebyli jedynie jeźdźcy fran
suscy i polscy. W ostatęcznej rozgrywce zwyciężyli Francuzi, jako posiadający dużo lepszy materjał koński. Zwycięstwo drużyny francuskiej zostało przyjęte przez publiczność
hucznymi oklaskami. W niedzielę konkurs o puhar narodów.

Gdzie się podział samolot „Sowiecha Północ”?

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ
od

Wywiad z Briandem

Jurewicza oraz w konkursie po-

niecierpliwych _ zwolenników
p. zdania
którzy
z dzisiejszego
z rozbrojenia,
udzielił
korespondentowi stanu rzeczy wyciągają pesymistyczne
KOPENHAGA, 20. 9. PAT. Król Alfons hiszpański w drodze po Genewy
wrotnej ze Szwecji złożył krótką wizytę królowi duńskiemu. Odwiedziny te „Epoki* wywiadu, w którym dał re- wnioski.
'— A czy pan minister zadowolotylko
najbliż- sume prac wrześniowej sesji Zgromiały charakter Ściśle prywatny i odbyły się w
obecności
ny jest z przebiegu sprawy litewskiej
madzenia.
szych członków duńskiej rodziny królewskiej.
— Ogólne wrażenie
sesji—mówił w Radzie Ligi?
skim — p.p. kpt. Kowalski i sierż. Doliński.
Minister
Zaleski uśmiecha
się i
minister—jest
dodatnie.
Składają
się
Niema dla nich życia poza teatrem. Społemówi: — Oczywiście. Mam wrażenie,
nań
widoczne
poczucie
stabilizacji
žyczliwoz
pracę
ich
czeństwo obserwuje
Przedwczoraj rozpoczęły się manewry armji litewskiej, któremi dowodzić będzie stosunków
—
krok naprzód;
i zrozumienie
roli
Ligi, że znowu zrobiliśmy
ścią bez zastrzeżeń, zaś wiara żołnierska
szef sztabu generalnego Kobulinas. Manewry te zorganizowane zostały w ten sposób,
:
coraz
bardziej
zresztą
utwierdza się
której
trybuna
nie
służy
do
mówienia
się
z PNE
posuwać
nich
z
jedna
armie.
dwie
zostały
że z wszystkich oddziałów utworzone
— Pomnik Orzeszkowej. Z powodu nieprzekonanie,
że
nasza
metoda
cierpliJezioran.
kierunku
w
sobie
tylko
komplementów
i
owijania
Oran
od
zaś
druga
Olity,
do
Katwarji
od
będzie
rzeżmożności wykończenia przez artystę
wości
musi
wkońcu
doprowadzić
do
w
bawełnę
swoich
myśli;
jest
ona
biarza p. Zorycha pomnika: Elizy Orzeszkoodwrześnia
pożądanego
rezultatu.
Czas
i
p.
Wolmiejscem,
z
którego
przydstawiciele
koniec
na
ane
zapowiedzi
wej,
państw mogą sobie otwarcie i szcze- demaras pracują dla nas.
słonięcie tego pomnika, nie mogło dojść do
4
LONDYN. 20.9. (PAT). Młoda łotniczka angielska, która dokonywała rze po przyjacielsku
skutku.
- Czego pan minister spodziewa
mówić
prawdę
pomnika
Miejscowy Komitet budowy
swego drugiego wzlotu, zabiła się, spadłszy na lotnisko Brookland,
się
od
konferencji królewieckiej?
prosto
w
oczy.
przytez
komunikat,
wydaje w tych dniach
— Na to pytanie — odpowiada
Na pytanie o stan prac nad
reczeniem powodów opóźnienia prac.
zapewne
Odsłonięcie pomnika nastąpi
— mógłby panu bliższych wydukcją zbrojeń minister Zaleski oświad- minister
w 19-ta rocznicę Śmierci autorki „Nad Niem
jaśnień
udzielić
p. Woldemaras, gdyż
cza:
w
Salamonskiego
cyrk
Śledztwo,
wykazało
jak
Ę
TALIN. 20.9. PAT.
nem“, t. į. 18 maja 1929 r.
zależą
wyniki
» Jak miałem zaszczyt oświad- od niego wyłącznie
służby cyrkoź
z funkcjonarjuszy
Tallinie został podpalony przez jednego
czyć z trybuny Zgromadzenia na pra- konferencji. Przypuszczam, że nikt z
wej za namową właściciela cyrku Breddorfa.
šwiadpatrzeć tych, którzy byli w Genewie
Cyrk wartości 3 miljonów marek był ubezpieczony na osiem miljonów ce rozbrojeniowe Ligi należy
BRZEŚĆ LITEWSKI.
W sprawie 'tej aresztowano także z rozsądnym optymizmem. Posuwają kami wystąpień premjera litewskiego,
marek. Breddorf przyznał się do winy.
się one
naprzód stopniowo,
meto- nie spodziewa się, by Królewiec dał
agenta ubezpieczeniowego Kamieńca, który był inicjatorem całej afery.
— Przygotowania do I Wystawy Rolpoważne
wyniki.
Mam
nadzieję, że
dycznie;
z
nastrojów
można
wnosić,
pokowym
gorącz
Z
niczo - Przemysłowej.
małym
kroże coraz więcej państw przychyla się Królewiec będzie znów
śpiechem czynione są przygotowania do I
Poleskiej Wystawy Rolniczo - Przemysłowej,
do konieczności stworzenia odpowied- kiem naprzód, prowadzącym do celu,
pedniami
a
kilkoma
przed
że
wrześni
WIEDEŃ. 19.9. (PAT). Dzienniki donoszą z. Corycji,
otwarcie której nastąpi w dniu 22
nich warunków bezpieczeństwa, które ktory sobie postawiliśmy — nawiązab. r. W pięknym parku przy ul. Unii Lubelrobotnik włoski niejaki Zory przekroczył granicę włosko - jugosłowiańską, by ku jest warunkiem rozbrojenia w poważ- nie normalnych stosunków
wien
z Litwą.
skiej wzniesiono już kilka pawilonów oraz
pić tytoniu w Jugosławii.
Najokazalej
nainiotów.
Na zakończenie naszej
rozmowy
nem tego słowa znaczeniu. Sądzę, że
ustawiono szereg
wezwanie
Na
jugosłowiański.
patrol
przez
Po powrocie Zory został zatrzymany
prezentuje się pawilon leśny. Podobno szcze
Polski
w
negocjapakt Kelloga przyczyni się do posu- pytam o udział
patrolu robotnik nie stanął. Wtedy strzelono do niego 5 razy i zabito na miejscu. Wła- nięcia naprzód
gólnie interesujący w nim będzie dział łoprac
nad
rozbrojecjach
nadreńskich.
.
wiecki.
dze włoskie wszczęły dochodzenie w tej sprawie.
— Mogę panu powtórzyć tylko— “
niem. Mam też wrażenie, że realizacja
Zainicjowała wystawę tę Poleska Rada
Wojewódzka Towarzystw Rolniczych. Hoopracowanych przez Ligę
projektów mówi min. Załeski _ moje niedzielne
norowe przewodnictwo objął Wojewoda p.
regjonalnych
paktów
wzajemnej
po- oświadczenie; punkt trzeci daje nam
w
Krahelski — prezesurę Komitetu Wykona
mocy w znacznej mierze przyczyni się podstawy do nadziei, żesprawy, któczego p. Romah Skirmunt. Dyrektor wystado wykonania
przez
inne
państwa re interesują Polskę w kwestji przedwy — p. Józef Kmita. Kierownictwo placu
{
powierzono” p. Jelcowi.
Ligi
zobowiązań
rozbrojeniowych, terminowej
ewakuacji
Nadrenii, nie
od
Azji;
„Północnik
sowiecki"
wydostał
się
Towarzysz
Krasiński
(na
szczęście
nie
wojska
Zaznacza się wydatny udział
lodowaty i zmierzał do wyspy
Polak) zapragnął olśnić Sowiety i przedsię- nad ocean
przewidzianych
w
pakcie
Ligi.
zostaną
pominięte.
i
nych
społecz
acyj
organiz
ich
wszystk
oraz
wziął lot Władywostok - Leningrad. Zdawa- Wrangla. Przestrzeń przebyta wynosiła 4000
W każdym
razie nie podzielam
instytucyj rządowych.

cyj muzyki
Informacje

W

tninisterstwa rolnictwa w konkursie imienia Fryderyka

hippicznagrodę

łamiętność palenia pmyczyną Śmierci,

tak efektow-

plac, to organizatorzy

nie, jak dziś wygląda

10 rozpoczęty

WARSZAWA. 20.9. (PAT). Trzeci dzień międzynarodowych konkursów
przyniósł szereg trjumiów drużynie francuskiej, która zdobyła pierwszą

gyrk spalony z premedyfacją przez

bydło ro-

gate; po bokach składy na siano.
Na środku plącu przeznaczonego dla bydła mniejsze stoiska dla nierogacizny, owiec,
Nad drogą wjazdową wysoko
odbędzie się ceremonja otwarcia

wyoraz

Francuzów.

A poco fam

cze przybędą inne.
Ё
A zaraz dalej rozległy plac dla inwenta-

psów,

na posi-

sobotę rozpoczął sezon nowootworzony teatr Garnizonowy. Na inauguracyjne przedstawienie dano: „Gwałtu, co się dzieje“ Fre5
dry.
3 Publiczność gorąco oklaskiwała zespół,
i
złożony z amatorów ze sfer wojskowych
Są
cywilnych. Duszą teatru Garnizonowego
— jak i w zeszłorocznym teatrze żołnier-

Łowieckiego.

strony stać będą konie, z drugiej

obecnych

Ziemak i Naumow.

p. p. Chowanowski,

O kilka kroków od tego centrum płacu
wnoszą się pawilony, stawiane przez: posz*
czególnych wystawców, „Rolnika” ks. Mir-

rza żywego.
Na kilkohektarowej
ciętnej drogą wjazdową

pre-

p. mec. Zaboklicki,

kinie S$. U. P. zaprosiły

у

Towarzystwa

ale

łek. Za ślicznie udekorowanym stołem
głosili przemówienia: gen. Litwinowicz

Naprzeciw prawie specjalna altana z kopulastym dachem dla orkiestry, a obok efektowny pawilon wystawiony kosztem Nieś-

wieskiego

jest pogoda,

inzes Związku lekarzy p. Talhejm i wielu
8
nych.
“" Po dokonaniu aktu poświęcenia, człon-

bec oddalenia od miasta, dla udogodnienia
przedewszystkiem, restadla przyjezdnych
uracyjny pawilon obszerny Z porządną kuchnią, co umożliwiać będzie zupełnie porząd

ne jedzenie.

Komitetu

bę-

— Rozwój L. O. P. P. Po dłuższej, bo
niemal rok trwającej bezczynności L.O.P.P.,
wiosną bież. roku nowych
po dokonaniu
wyborów do zarządu, organizacja znowu ożywiła działalność. Na terenie miasta i ponowych
wiatu zorganizowano kilkadziesiąt
Kół, z których kilkanaście wiejskich.
Wzmożenie się działalności L. O. PP
— to zasługa w pierwszym rzędzie nadkomisarza P. P. p. Micińskiego, który nie szczę
dzi czasu i energji dla rozrostu placówki.
zorganizował na15 września zarząd
jazd powietrzny na Grodno. Aeroplany, za„zarzucały je
taczające koła nad miastem,
bombami z gazami łzawiącemi. Artylerja i
kulomioty ostrzeliwały „wroga* z kilku pun
Batorego tonął w gaktów miasta. Plac
zach.
„Najazd* wypadł świetnie. Tysiące publicznošci wylegio na ulice i place, aby wlasnemi oczyma ujrzeć imitację dzieła, które
wróg prawdziwy będzie mógł — jeżeli cały naród nie zaopatrzy się w środki obrony
:
‚
— dokonać bezkarnie.
coś bardziej
Trudno sobie wyobrazić
dla propagandy odpowiedniejszego, jak taAS
ki najazd powietrzny.
Poświęcenie lokalu S. U. P. Tegož dnia
(15 wrzešnia) ks. dziekan Sperski dokonał
ul.
poświęcenia nowego lokalu S. U. P. przy
“
У
Listowskiego.
W miłej, dla miejscowych rzesz urzędni
czych uroczystości przyjęli udział: dowódpreca O. K. gen. Litwinowicz z małżonką,
zes Sadu Okręgowego p. Giedrojć, prezes

świeskiego. Tu dużo miejsca zajmie przereferat rolny ze swem došdewszystkiem
wiadczalnictwem oraz statystyką, dalej ferprzedsiębiorstw

troską

czynne

GRODNO.

Sa

`

sejmikowa

magistracie

Dom.

Opodal trzeci duży pawilon Sejmiku Nie-

ma

w

na to już nie poradzić, niestety, nie można!

Juž stoi prawie ukończonych dziesięć paz desek, ale solidnie.
wilonów. Zbudowane
* Utrzymane wszystkie w jednym stylu tworzą Całość bardzo efektowną. Łuki, arkady,
filary dają wrażenie nie jakichś szop, jak to
zwykle na wystawach podobnych bywa, a
naprawdę ładnych pawilonów. Wszystko to
pod
zielonem tle drzew i trawników
na
względem estetycznym jest bez zarzutu. _
W centrum stoi główny pawilon, a zaraz obok niego drugi. Przeznaczone one są
dla nasiennictwa, ogrodnictwa i wogóle dła
rolnictwa z wyjatkiem żywego inwentarza,
dalej dla przemysłu ludowego, organizacyj
społecznych, dla wykresów różnych i t. d.

wyroby

autobusy;

dzie biuro kwaterunkowe.

powinny zainteresować szerokie koło rolników z całego conajmniej województwa Nowogródzkiego, jeżeli już nie z dalszych okolic.
O eksponatach narazie zawcześnie pisać,
gdyż jeszcze ich niema; Komitet otrzymuje
tylko codziennie liczne zamówienia na miejsca, z czego wnosić można, że ich nie zabraknie. Przeciwnie, znając nasze zwyczaję,
chwili
można się obawiać, że w ostatniej
znajdzie się dużo osób, decydujących się na
czynny udział w Wystawie; w takim razie
może zabraknąć miejsca, za co Komitet odpowiedzialności ponosić nie będzie.
Chcąc przekonać się o rozmiarach przyotowań, byłem dziś na placu wystawowym
przejeżdża
Prez piękną groblę zamkową
się między dwoma jeziorami, mija się zamek
aż wreszcie
ks. Radziwiłła, znowu groblę,
wjeżdża się do parku zwanego „Marysinem
W pewnem miejscu między bardziej zwartemi grupami drzew rozciąga się jakgdyby porozrzucone
lana, a na niej gdzieniegdzie
drzewa; tu właśnie ogniskuje się centrum

Wystawy.

okazji zaznaczę, że ze stacji w Hodo Nieświeża kursować będą spec-

gdyż one

wstępnych,

staję na informacjach

jalne

co mówią donj wielcy mężowie Stanu.

Konknrsy hippiczne w Warszawie.

W

mowie

swej

zwrócił

się w

przemówił

szczególności

do

Jorku, że repuwczoraj

klasy

po raz

robotniczeji

oświadczył, że amerykański rząd republikański zapewni państwu
pomyślność, która zależy wyłącznie od celowej polityki, a taką prowadzić
może
tylko rząd republikański. Hoover obiecał robotnikom amerykańskim ochronę od konkurencji zagranicznej. Kończąc swe przemówienie, Hoover oŚwiadgdyż płace
takie są gwaczył się za podwyższeniem płac robotniczych,

rancją pokoju i dobrobytu

SI

III

T TI

O

państwa.

TT STATE IIS

by mi się wtedy dziwowiskiem i we
wszystkiem bym widział coś nadzwyczajnego. By się cieszyć z czegoś, trze
ba długo do tego tęsknić. Gdy się tak
sto lat temu jechało tygodniami do jakiegoś miasta; gdy się tak szereg nocy spała po „austerjach*

i budziło cię

pianie

i porankamii,

gdy

kogutów

się

dialekt

nocami
powoli

zmieniał,

gdy,

jak w barwnej
panoramie,
pomału
zmieniały się
obyczaje,
gdy się te
„obyczaje”* ludu widziało
naprawdę
zbliska twarz w twarz, gdy się ocierało o nie — to potem dopiero przyjazd

do celu wydawał się tak ciekawy. W

najpospolitszych miasteczkach niemiec

kich na naszej granicy znaleźć można

więcej rozmaitości, niż latając sleepingiem od Kairu do północnego
Kapu
Norwegji. Te same zjadamy kajzerki
w wagonach restauracyjnych i tyle.
Zwłaszcza ' Puszkin
zostawił po
sobie taką dziwną nostalgję da podró-

S A

meklemburskie, brandenburskie, przez
kraje jezior i kraje żab, tam gdzie zie-

mia patrzy na ciebie wielkiemi taflami
śliskich swoich oczu. Rozkoszy tych

powolnych trudów nie zastąpi ci wymowa dzisiejszego rozkładu jazdy.
Stałem kiedyś w nawpół rozwalonym zamku nad słodkim Heidelbergem
i nad Neckarem i myślałem jak tutaj i
na pobliskie stąd „bady* przyjeżdżano w karetach, w powozach, w koczach
w brykach, jak wieziono z sobą dzieci
przez lasy, jak służba wykłócała się po
ileż słodyczy
zajazdach, ileż wrażeń,
poznawania nowości. Czy nasz przejazd wagonem nie jest w porównaniu

z bogactwem tamtych wrażeń temsamem co przejazd tramwajem w tem
samem

oddawna nam znanem mieście.

Przesyt, który sprawia, że przez je-

dną noc przenosimy się przez przestrze
nie, nad charakterem których, nad wyrobieniem w nich oryginalności praco-

ży pocztą konną. Widzi się te słupy wały wieki całe, że dosyć jednej nowiorstowe smutne, melancholijne, jed- cy, aby się z Wiednia dostać do We-

nostajne.
przez

Opanowanie — przestrzeni necji, a w ciągu kilku godzin przyjeź-

auto,

to jak

cia za 15 franków.

kobieta

do

zdoby-

Posunięcie

się pa

przestrzeni drogą trudu własnego krok
po kroku, to jakgdyby zdobycie tajem-

dżamy przez księstwa i republiki wło
nie pamiętając, że
skie nie widząc,
przez granice różnych
przejeżdżamy

długi,

różnych
kultur, różnych rywalzacyj,
dialektów, przesyt ten zacieśnia nam

śnieżna droga Puszkina, droga poprzez
sosny, droga przez świat bajek,
las

koło ciekawości, zaczyna się domagać
czegoś bardzo jaskrawego aby nasze
podróżnicze zaspokoić.
podniebienie

niczych

czarów,

które

lecz nie beznadziejny

stwarza

opór.

Długa

jodłówy, przez równiny mazowieckie,

Człowiek

któryby

tygodniami

jechał

m =

5

Sensacyjne

Proces Marjaoitėu.

Odczytany

publicznie,

w,

drugim

dniu

brad akt oskarżenia z pominięciem niektóch drastycznych szczegółów w streszcze-

ё

iu przedstawia się następująco:

Eugenja Osinowa, która po powrocie z
osji oddała córkę do internatu Sióst Majawitek, zgłosiła się do starosty, a następie do prokuratora płockiego z oznajmieiem, iż musiała odebrać córkę z internatu,
onieważ opowiadała jej o czynach lubieżsię
ch, jakich na jej osobie dopuszczał
owalski.
Dziewczynka, licząca wówczas lat 15,
pisywała rozpaczliwe listy do rodziców z
A
prośbą, by ją zabrali.
opowiadała o
Odebrana przez matkę,
niemoralnych czynach oskarżonego Kowal-

и

skiego, który wprowadzał ją do swego pokoju i tam dopuszczał się ekscesów seksualnych. Osinówna twierdziła, że jej koleżanki bywały również wzywane same lub też
r

przygrywającego

muzycznego,

zespołu

to

mandolinistek,

t. zw.

grupie

w

łącznie

owalskiemu, gdy ten leżałw łóżku. Dziew-

specjal-

być

fnusiały

Częta udające się tam,
nie roznegliżowane.

usta w specyw ten sposób

Kowalski całował je w
ficzny sposób, mówiąc, że

spływa na nie szczególna łaska. Przy pieOsinównę i
Szczotach, któremi obsypywał

się

modlić.
Osinówna

gane

Od oskarżone-

wizytach

zazwyczaj

one

go. Były

zameldowaniu,

tem

Po

które

Śledztwo,

potar-

wyczerpane,

i roznegliżowane.

wWszczęły

im

p
koleżanki, wycho-

widywała

dzące po nocnych

kazał

wychodziły,

Gdy

ręce.

mu

drżały

ciężko i

dyszał

Kowalski

inne dziewczęta,

sądowe

władze

doprowadziło

do

oskarżenia.
Odszukania dalszych Świadków
internaTomasikówna, ekspensjonarka

z pobytu

Była

zeznała:

tu Marjawitek

lecz jednomiłość, kt:rą

zakładzie bardzo zadowolona,
cześnie przerażała mnie gorąca

darzył

Kowalski.

marjawicki

biskup

mnie

w

zywał mnie do siebie, całował bardzo moc
no w usta i „czuć było, jak bucha od niego
й
gorąco".

Halina

_

internatu,

Fijałkowska,

opuściła

zakład,

wychowanica

była

gdyż

jej się tam

nie podobało. Znajdowała się w liczbie 12-tu

mandolinistek i grywała razem z koleżantami Kowalskiemu, który leżał rozebrany w
łóżku. Całował ją często i w sposób drastyczny szczypał po całem ciele, gdy przycho-

/ dziła sama, Tu następuje szczegółowy opis
zachowania się Kowalskiego wobec świadka.
|

Powtarzało

się to kilka

razy.

Fijałkow-

, Ska widywała również wychodzące od Kowalskiego

koleżanki,

które

mówiły,

dzały czas na nocnej adoracji.
.
Miała tam również bywać

internatu Marjawitek Katarzyna

_
_

że

spę-

pensjonatka

Żydkówna,

która jednak przesłuchana przez
sędziego
śledczego twierdziła
stanowczo, że BY
nie bywała na u Kowalskiego
sama,
lecz
Jedynie w towarzystwie koleżanek i nie zna

terminu „nocna adoracja”.
„ Świadek Helena
Niewiadomska,
Siostra

zakonu

„ Sędzią ślędczym,

Marjawitek,

zeznała

jak biskup

zakonnice na kolana,

była

przed

Kowaski brał

całował

je w usta, mó-

wiąc, že przez to splywa na nie laska,
Najdrastycznej bodaj przedstawiają się
zeznania byłej zakonnicy marjawickiej Badowskiej, która z przeraźliwym
realizmem
opowiada o pożyciu
fizycznem z Kowalskim. Na nocne wizyty do niego wyprawiały ją starsze siostry z błogosławieństwem.

Kowalski

tłomaczył

jej,

że

pierwszy

stopień łaski uzyskuje ustami, drugi sercem,
dziewictwa. Oa trzeci ofiarowaniem mu
skarżony tak ją potrafił rozstroić erotycznie,
że często mdlała.
O podobnych scenach opowiadała sędziemu śledczemu, przesłuchana
następnie
siostra Prochówna, która opowiada również
obrazowy.
w sposób niemniej straszliwie
Czyny, do których miał Prochównę, wedle
jej zeznań, zmuszać Kowalski, nadają się do
powtórzenia jedynie w jakiemś wydawnictwie lekarskiem.
Okres pożycia z Prochówną zakończył
Kowalski oświadczeniem, „że miał zrozumie
nie od Boga”, który poleca mu oddać Prochównę za żonę księdzu / marjawickiemu,
Dziewulskiemu.

do Mińska.

Członkowie afery przeczuwając niebezpieczeństwo rozbiegli się. Mamońko wyjechał do Łotwy gdzie został aresztowany przez łotewską policję,
zaś Kabyczkina aresztowano w Stołpaach. Selech nie wiedząc nic o zlikwidowaniu jego pomocników, przybył przed kilku dniami do Wilna i natychmiast
został aresztowany i osadzony w więzieniu na Łukiszkach. Przyznał się oa w
końcu do winy, iż należąc do kolegium G. P. U. w Mińsku został specjalnie
delegowany do Wilna.

była siostrą za-

Tomas

Marja

Świadek

konną marjawitek. Zeznała przed sędzią, że
do zakonu przyjmowane są ładne siostry.

Kował-

zawsze bieliznę. Kowalski wy
dyrektywy co do kroju bieli-

zakładowej,

zny

siebie

do

wzywał

które

Zakonnice,

ski. zmieniały
dał specjalnie

umożliwiając

szybkie

roz-

_ KRONIKA

negliżowanie się.
Świadek Józefa Paluchówna, która spędziła 14 lat w klasztorze Marjawitów, a następnie go opuściła, opowiada o organizacji,
nazwanej organizacją „filadelfijską", wprowadzoną przez Kowalskiego. Obejmuje ona

kandydatów

do

małżonków.

Dojrzałe

do

stanu małżeńskiego siostry, wyróżniał Kowalski pocałunkiem oczyszczającym i położeniem ręki na obnażonych piersiach kan-

PIĄTEK

Т Das

dydatki.

dają ogólną

charakterystykę

Tomasza.

skiego i uważają, że to on zepchnął z pierwotnej linji posiągającą ich początkowo rez dnia — 20-1X 1928 r.
ligję marjawicką. On to deprawował matecz
kę Kozłowską i uzyskał dla siebie władzę. Ciśnienie
i
Czynom erotycznym nadawał podłoże rytu- średnie w m. |
0:
alrie. Opierając się na przesłankach fizycznego obcowania z Kozłowską, głosił iż przez
takie obcowanie z zakonnicami może na nie Temperatur:
przelać łaskę, której mateczka doznała od
Boga.
Akt oskarżenia zajmuje się
wreszcie
syntezą wierzeń marjawickich i ich teoryj bę
w mm.
|
o małżeństwach mistycznych między zakonnicami i
duchownymi marjawickimi, przyA
Południowo zachodni.
R
opiera się na publikacjach marjawic- Wiatr
kich.
Pocałunek, o którym mówi akt oskarUwagi:
Pochm. ulewa.
żenia, jest według tych publikacyj usymbolizowaniem głebokiego pocałunku, opartego Minimum za dobę —©C.
na pocałunkach gołębi. Małżeństwo mistycz- Masimum na dobę 209C.
barometryczna: spadek, nast.
ne miało w zasadzie charakter idealny, du- Tendencja
chowy, następnie jednak przerodziło się w wzrost cisnienia.
fizyczne pożycie.
Zapytywany w śledztwie, czy przyzna-

кО

gi

Po

pierwszych

dni rozprawy

załatwieniu formalności

niu aktu oskarżenia

Sąd-

i odczyta-

przystąpił

do przesłuchiwania świadków.

Pierw-

je się do winy, oświadczył Kowalski:
lecz

bez

języka.

Uważa-

łem, że połączenie duchowe może mieć miejsce. Drugim jego stopniem jest połączenie
sercem. trzecim zaś połączenie ciałem. ale
nie ciałem fizycznem, lecz. ciałem idealnem
przez komunię”.

wane

huczne

nych

przyjęcia

urzędników

dla przeróż-

moskiewskich,

u

których marjawici starali się zaskarbić sobie łaski.
Między innymi
bywał na tych przyieciach naczelnik de-

Szym zeznawał ks. 'Rytel niegdyś duchowny marjawicki obecnie nawróco- partamentu wyznań.
пу\ ksiądz katolicki,
' Zeznania ks. Rytla dla oskarżone-

—

Powrót

powrócił

—

Wojewody.

z Warszawy

Wojewoda
WICZ.

|

Wileński

Konierencja

URZĘDOWA.
W dniu 20 b.m.

i objął

p. Władysław

urzędników

W dniu wczorajszym
cyjnych.
Urzędzie Wojewódzkim pod
w

p. Wojewody

urzędowanie

Raczkie

administra-

odbyła się
przewodni=

Raczkiewicza konie-

Wy
rencja w której wzięli udział Naczelnicy
Starodziałów Urzędu Wojewódzkiego oraz
stowie. Konferencja poświęcona była bieżącym sprawom gospodarczym Województwa Wileńskiego.
— Nowe rozporządzenie o kontroli ludności. Z dniem 19 bm. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące kontroli przyjeżdżającej ludności.
W myśl tego rozporządzenia, każdy оprzebywający w jakiejkolwiekbądź
sobnik

dłużej niż 24 godziny, winien
miejscowości
być zameldowany w danej gminie jeszcze

Zjazd komendantów

szeń Młodzieży

Polskiej

z terenu

D.O.K.

ill

według nas tępującego programu:
W dniu 22. 9. rb. o godz. 10-ej odprawa dla pp. Komendantów wszystkich Az
kcyj w łokalu Komendy Związku Młodzieży
Polskiej ul. Metropolitalna 1. W dniu 23.9

rb. o godz. 9-ej min. 30 nabożeństwo w kościele św. Anny. Po nabożeństwie rozpoczną
się obrady w sali Śniadeckich U.S.B. Prog-

ram obrad: godz. 10.30 otwarcie Zjazdu
witanie),

1)

referat:

„Postulaty

(po

organiza-

cyjne i ideowe Stowarzyszeń Młodzieży Pol
skiej", 2) referat: „Wychowanie fizyczne i
przysposobienie

wojskowe

sk

Korzystając
z uprzejmości proboszcza
parafji
Ostrobramskiej ks.
Zawadzkiego
zdobyliśmy
garść informacji dotyczących lochu
ujawnionego przy robotach restauracyjnych
w Kaplicy Ostrobramskiej.
Loch ten, szerokości jednego metra rozpoczyna się tuż za obrazem w
prowadzi
i
baszty
dawnej
murze
Loch ten
wdół w kierunku prawym.
prowadzi przez 12 schodków poczem

znajduje się
Ściana
piwnicy
domu
parafjalnego
przy ul. Bazyljańskiej.
Przypuszczalnie
loch ten zbudowali
ongiś bazyljanie aby mieć tajne połączenie z domem przez nich zajmowa-

części, dzięki czemu obecnie pozostaje jeszcze do pobrania znaczna zaległość, a mia
nowicie w I grupie (rolnictwo)—378,700000
(przemysł i handel —
w IL grupie
zł,
174.650.000 zł. i w Ill grupie (nierucnamości

Prosimy 0 wiadomości.

miejskie) — 54.900.000 zł.
Stosunek zapłaconego dotychczas podat-

ku majątkowego do kontygentów poszczególnych grup wynosi w grupie I-ej 25 i pół
i w gruproc., w grupie ll-ej 57 i pół proc
pie lil-ej 56.3 proc.

w S.M.P.,

3)

Pro

gospodarprelimino-

Wobec poprawy stosunków
czych oraz potrzeby osiągnięcia

wanych sum budżetowych, Min. Skarbu, uwzgiędniając konieczność wyrównania między poszczególnemi grupami ciężaru podatkowego, z tytułu podatku majątkowego, za
rządziło częściowy pobór zaległości z tytu"
łu podatku w sposób następujący:
1) dla płatników I grupy kontygentowej
od 5 stopnia t. j. wyżej 10 tys. zł.) wzwyż
skali podatkowej wyznacza się nową ratę
w wysokości 1 proc. od wartości majątku,
przyjętej prawomocnie na podstawie wymia
/
й
rów podatku majątkowego.
2) dla grupy II i III od 5 stopnia wzwyż

|||
— 0,6 proc. od tejże wartości.
Rata ta płatna będzie w terminie do 10
LŽ
ч
grudnia r. b.
wartości
sprostowania
W wypadkach
majątku na skutek odwołań, względnie w
drodze nadzoru, należy za podstawę nowej
raty przyjąć sprostowaną wartość majątku.

WYPADKI I KRADZIEŻE.
— Ucieczka ucznia gimnazjalnego do Li-

Stow. Młodzieży

Polskiej. W dniu 22 i 23 września r. b. odbędzie się I zjazd Komendantów Stowarzy-

twy.

Wielka

Zamojtel

Lucja

przy ul.

zamieszkała

36 zameldowała ostatnio

Pohulanka

ul. Wileńska

Nr. 33.

—

Morzę i ilota jako czynnik mocarstwo

wej Polski. Pod takim tytułem w nadchodzą
cą niedzielę w sali kina „Heljos* o godz. 12
wygłosi odczyt redaktor „Nowego Kurjera'*

p. Józef Stachowski. Wstęp 1 zł. dla uczącej się młodzieży 50 groszy.
Odczyt p. Stachowskiego
poruszający

tak wysoce aktualny temat zorganizowany
przez Ligę Rzeczną i Morską ściągnie niewątpliwie licznych słuchaczów.
Prócz niedzielnego odczytu wygłosi pan
Stachowski w. sobotę w skrócie
R pre-

lekcję
—

przed

mikrofonem

Wyższe

uczelnie

Polskiego

a służba

w

Radja.

Ini specjalny okólnik w którym przypomina
o zakazie
przyjmowania do uczelni
urlopowanych szeregowych.
Sekretarjaty
mają obowiązek domagać się od zapisujących się dokumentów, stwierdzających uregulowanie
stosunku do służby wojskowej.

—

Domy

pracy dla żebraków

i włóczę-

gów. W związku z panującą obecnie plagą
żebractwa i włóczęgostwa które z dnia na
dzień przyjmuje coraz to większe rozmiary,
Magistrat m. Wilna projektuje przystąpić w
najbliższym czasie do budowy
specjalnego

W
ryce

„z

dniu 20 lipca 1928 w Słowie w rubsądów* zamieszczona została wia-

domość, że Sąd Okręgowy na sesji wyja
zdowej w Oszmianie odesłał protokuł posiedzenia sądowego do komisji dyscyplinarnej Kuratorjum szkolnego, a to celem wyjašnienia

sprawy p. Starościaka.

Wiadomość

ta ani przez Sąd, ani przez Kuratorjum, ani
przez osobę zainteresowaną sprostowaną
nie była.
Natomiast w jednej z gazet wileńskich,
mianowicie w „Kurjerze Wileńskim* ukazał
się cykl listów o p. Starościaku, mających
ze sprawą powyższą
nader luźny związek,
a zupełnie niepotrzebnie zredagowanych w

zirytowanym tonie.
Komisja dyscyplinarna nie ujawniła żadnych dochodzeń w sprawie, przekazanej
jej przez Sąd Okręgowy, natomiast p. Starościak

awansowany

inspektora szkół
Tę

został

ną stanowisko

powszechnych

anomalję

m. Wilna.

poruszyliśmy

w Słowie

z

niedzieli dnia 16 września i znowuż nie ma
my na to żądnej odpowiedzi.
Dochodzą nas zewsząd wiadomości, że
p. Starościak
jest godnym człowiekiem,
wzbudzającym
powszechne zaufanie i že

zamieszkują na Litwie ma
rodzice
rego
zamiar przedostać się przez graniczny kor|
don do miejsca zamieszkania rodziców.

załatwiają, lecz przeciwnie czynią ją jeszcze
bardziej anormmalną. Bo jeśli p. Starościak

Z treści listu wynika,

Wszelkie

że Jeleniewski któ

zbiegiem

za

poszukiwania

nie

4
|
dotąd żadnych wyników.
— Dreko ujęty ponownie. Pisaliśmy nie
dawno o ujęciu, a następnie ucieczce osławionego włamywacza Dreko, który przy pomocy obezwładnienia strażnika zbiegł przez
dały

następujący. Będąc w obchodzie Sazaszedł do mieszkania matki zbieg

gdzie właśnie odby(ul. Ponarska)
łego
wała się feta rodzinna z okazji chrztu. Wśród

gości był ukrywający się Dreko. ZobaczywSzy policję schwycił on nóż i rzucił się na
towarzyszących Sadowskiemu funkcjonarjuszy
policji. Umiejętnie zastosowany schwyt
unieruchomił napastnika, a wyciągnięte rewolwery były argumentem zbyt przekonywiijącym aby się można było długo opierać.

Dreko

zakuto

w

i odstawiono

kajdany

do więzienia. Należy przypuszczać, że na
ten raz nie uda
mu się. tak latwo „zmylić

czujność”.

.
Niezwykły w pożar
godzinach

wojsku.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświaty
w porozumieniu z Min. Spraw Wojskowych
wystosowało do wszystkich wyższych ucze-

Podczas odkopywania lochu
znaleziono belki drewniane,
na których
stała widać stara, drewniana kaplica,
jak wiadomo spalona następnie, oraz
odłamki pocisków armatnich.

Sąd Okręgowy był w błędzie, wszczynając
tę sprawę. Wiele osób poważnych zapewniało nas, że p. Starościak
nic w tej sprawie

sposób
dowski

RÓŻNE.

nym.

policji, że pozostający pod jej opieką brat
cioteczny Paweł Jelerńiewski lat 13 uczeń gi
mnazjum Jezuitów w dniu 18 b.m. wyszedł
z mieszkania pozostawiając list. |
й

gram pracy na r. 1928 - 29, 4) Wnioski i dziurę w murze. Obecnie dowiadujemy się
rezolucje, 5) Wolne głosy, 6) Zakończenie. że wywiadowcy Sadowskiemu udało się zre
Tegoż dnia o godz. 22-ej odbędzie się ban- habilitować opinję swoich kolegów ujmując
kiet - raut w lokalu sali Stow. Techników ponownie „nieuchwytnego*. Stało się to_w
Polskich

Osfrobram-

dniu onegdajszym

W

czornych w

cy

piwnicy

Niemieckiej

domu

należący

do

Nr.

21

przy

właścicie.i

nie zawinił.

uli-

Re-

migolskiego i Gordona z dotąd niewyjaśnio
nych przyczyn wybuchł pożar.
Do czasu przybycia na miejsce wypadku zaalarmowanej straży ogniowej .płomienia objęły już całą piwnicę napełnioną watą i wateliną.
To też ze względów na ten łatwo palny
i wydzielający trujące gazy materjał oraz
niewygodny dostęp do piwnicy akcja ratun-

nietylko sprawy nie

(w co nie wątpimy) stoi ponad zarzutami, to
jednak Sąd Okręgowy nie jest znowuż instytucją, na którą

można

nie zwracać

uwa-

gi, a korespondencję od niego pochodzącą
rzucać do kosza. Na decyzję Sądu Okręgowego Komisja Dyscyplinarna powinna dać
odpowiedź
głośną i jawną. Czekamy
nią, w zupełności wierząc, że wypadnie
po myśli p. Starościaka, który cieszy

tak dobrą

na
ona
się

opinią.

Aryfmefyka kolejowa.
Nie tykamy bynajmniej zasady rezerwo
wania przedziałów
rozpowszechnionego
u
nas, a chcielibyśmy tylko ;poruszyć pewien

wzgląd czysto praktyczny. Oto z dworca
wileńskiego odchodzi teraz tylko jeden wa
gon z podnoszonemi oparciami. Dlaczego
tak

wie-

Te głosy

jest, dlaczego

po całej Polsce

ciągach pośpiesznych
stkie wagony

z podnoszonemi

u nas na linji

przy po=

kursują prawie wszy-

Warszawa

oparciami,

— Zemgale

a

stale

tych wagonów brak—tego nie wiemy,
lecz
to do sprawy nie należy. Ale bądź co bądź,

taki jeden wagon z ;podnoszonemi oparciami jest, a inne nie mają tych „gór%, więc
też

i połowy

miejsc

do leżenia. Tymczasem

gdy dyrekcja wileńska rezerwuje dla kogoś
„Wiem,
że dom marjawicki przy przed upływem następnych 24 godzin sweprzedział,
to właśnie w wagonie z podnoulicy Szarej, ufundowcny
z grosza go pobytu.
kowa była bardzo utrudniona. Mimo tych
O obowiązek zameldowania w tym wygo są wysoce obciążające. Świadek publicznego był sprzedany osobom
szonemi
oparciami!
Dlaczego? Po co? Nie
wszelkich przeszkód nieustraszeni strażacy
przytacza cały szereg iaktów chara- obcym. Uważam, że były tu popeł- padku ciąży na właścicielu lub dzierżawcy schroniska dla żebraków i włóczęgów.
po uzbrojeniu się w maski gazowe przystą- sprawia to żadnej różnicy in plus temu, dla
domu,
w
którym
dany
osobnik
przebywa.
kteryzujących oskarżonego
jako шW schronisku tym zorganizowane będą
pili do energicznej akcji rątunkowej. W cza- kogo się przedział rezerwuje, bo nie bęnione szachrajstwa, przyczem
wielką
MIEJSKA.
poszczególne warsztaty
rzemieślnicze pod sie tej akcji prowadzonej
bieżnika, osobnika zdegenerowanego, rolę odegrał tu wpływ
pod kierownictwem
dzie przecież spał i na górze i na dole, a
Kowalskiego.
— Kursa dła oglądaczy mięsa na rzeźni kierunkiem fachowców specjalistów.
komendanta Waligóry kilka strażaków uledeprawującego pozostające pod jego
Byłem — zeznaje dalej p. Ze- Wileńskiej. W dn. 15 września 1928 r. zosta
W zakładzie tym znajdą
zatrudnienie gło zatruciu się gazem. Dzięki jednak na- natomiast pozbawia się pasażerów z kupne
wpływem osoby.
browski — przez dłuższy
czas pod ły zatwierdzone przez Pana Wojewodę 6-cio wszyscy dotychczasowi żebracy, którzy do- tychmiastowej pomocy sanitarnej przywró- mi biletami zupełnie niepotrzebnie miejsc
tygodniowe kursa dla oglądaczy mięsa. na
Z kolei zeznawał
drugi
Świadek psychozą
stanowią
tylko ciężar dla samorządu
cono im przytomność. Jednego z nich nie- do leżenia. We wtorek wieczór w
odchoobjawień
„prywatnych”, rzeźni Wileńskiej, kierownikiem których wy tąd
jakiego Zygmunta Leszczyńskiego ze wzglę
ks. Modelewski. Świadek mówi długo których monopol miała początkowo znaczony lek. wet. rzeźni miejskiej p. Karol miejskiego i dla całego społeczeństwa.
dzącym
z
Wilna
do
Warszawy
kurjerze
byDla wszystkich innych zaś włóczęgów
du na silniejszy stan zatrucia musiano prze© „ślubach mistycznych". Odbywały
którzy nie zechcą dobrowolnie
pracować,
ły w I-ej klasie aż trzy przedziąły rezerwo
Kozłowska, a następnie Kowalski. Po Łaszkiewicz. Kursa powyższe będą się odwieść do szpitala kolejowego.
Się one według formuły katolickiej
2 razy rocznie — od 1-go paždzier
Magistrat zamierza zorganizować przymuso
Niezwykły ten pożar zgromadził na ul. wane, jeden podwójny
i dwa pojedyńcze,
dłuższym czasie przekonałem się jed- bywały
nika do 15-go listopada rb. i od 15-go lu- wy dom pracy, na wzór domów pracy na Niemiecką
przyczem Kowalski wespółz Kozłowwiększe tłumy gapiów którzy dla trzech osób,w tem dla inżynierów dynak, że było to zwykłe
oszustwo i tego do 1-go kwietnia 1929 r.
zachodzie.
tylko utrudniali w akcji ratunkowci.
ską zasiadali
na specjalaym
tronie.
Podania o dopuszczenie na kursa naledlatego wystąpiłem z zakonu”.
— (0) Nowa rata podatku majątkowego
Po kilki godzinnej wytężonej pracy ra- rekcji pp. Jacyny i Grabowskiego po jednym
Kowalski opowiadat šwiadkowi, iž
ży wnieść do Kierownika kursu rzeźni miej- Wedle wiadomości otrzymanych z Warszatowniczej zdołano wreszcie pożar zlokali- przedziale dla każdego, - wszystkie te przemial objawienie, że za sprawą Ducha
Podczas
przewodu
sądowego skiej z dołączeniem świadectwa urodzenia, wy przez miejscowe organizacje gospodar- zować.
działy były wybrane właśnie bez żadnego
Św. małżonkowie mistyczni nie będą oskarżony naogół zachowuje się spo- świadectwa moralności, Świadectwa zdro- cze, Ministerstwo Skarbu wydać ma rozpoStraty poniesione wskutek pożaru posza z wielką dla innych
wia
i
własnoręcznie
napisanego
życiorysu.
rządzenie
©
poborze
dalszej
raty
podatku
kodowani
właściciele sklepu obliczają na dla nich pożytku,
mieli dzieci.
kojnie. Chwilami tylko w czasie
nieSZKOLNA.

.

,
|

|

|

(o
,

S

Opad zado-)

„Całowałem,

KOMUNIKATY

—

meteorologiczne
Spostrzeżenia
Zakładu Meteorologii 0. $. В.

Kowal-

Pierwsze dni rozprawy.
ciągu

Zach. sł. u g. 18 m. 08

będą egzaminami z zakresu programu 2, 5
lub 7-miu klas szkoły powszechnej. Zapisy
przyjmuje kancelarja kursów w godzinach
11 - 13 w lokalu szkoły powszechnej Nr.
24 Mostowa 7.

futro

sctwem

W

Wschód sł. g. 5 m. 06

Mateusza.

Świadek Gustaw Sommer, kolega Kowalskiego, mówi, że Kowalski już w czwar|
tej klasie „chodził na dziewczynki”,
Dalej zeznawali byli księża marjawiccy
Stanisław Banasiak i Konstanty Dziewulski,

którzy

Dwanaście schodków za Obrazem

areszfowanie wysłannika GPU.

Przed niedawnym czasem aresztowano b. sekretarza t. zw. Białoruskiej
Rady w Wilnie Kabyczkina, który, jak się okazało pozostawał na służbie sowieckiego wywiadu. Niebawem się wyjaśniło, że był on jedynie iajentem pomocniczym wybitnego kurjera sowieckiego wywiadu, członka kolegjum G.P.U.
w Mińsku, ajenta do spraw specjalnych, nazwiskiem Selecha. Sprawa przedstawia się jak następuje.
Władze bezpieczeństwa oddawna miały na widoku niejakiego Selecha,
który przybył w sposób tajemniczy do Wilna a zamieszkał w hotelu Eurozwłaszcza uwagę niezwykły tryb
pejskim. Na osobę podejrzanego zwrócił
życia. Selech utrzymywał bir ższe stosunki z Kabyczkinym i wraz z nim płacił po restauracjach niezwykle duże rachunki. Tak naprzykład w jednej restauracji za miastem ra Pośpieszce zapłacił za kolację 2000 zł. Dochody Selecha wydały się podejrzane.
Selech utrzymywał jednocześnie stosunki ze znanym działaczem białoruskim Mamońke który przed kilku łaty przybył do Wilna z Kowna, jako były towarzysz białoruskiego rządu Łastowskiego*. Należy zaznaczyć że grupa kowieńska białorusinów, która subsydjowana była przez rząd kowieński,
zmieniła kilka lat temu orjentację i zwoławszy konierencję w Berlinie, udała
się do Mińska, gdzie oddała się w rozporządzenie władz sowieckich. Jedynie
Mamońsko nie pojechał do Mińska a przybył do Wilna, przypuszczalnie w
celach wywiadowczych. Afera wykryta została już dawniej, wszelako czekano
na złikwidowanie jej w całości, a tymczasem Selech, jak stwierdzono wyjechał

Aki oskarženia.
W przepełnionej sali Sądu Okręgowego
Płocku toczy się od dwóch dni sensacyjy wysoce proces przeciwko
„arcybisku+
owi” marjawickiemu Janowi Marji Kowalkiemu, oskarżonemu o przestępstwa przeidziane w art. 513, 514 i 515 K.K. artykuу te mówią o czynach lubieżnych z dzieči ulb nieletniemi, pozostającemi pod opieą winnych.

ŁO
w O

Trzeci Świadek Żebrowski b. mar-

których

zeznań

znać

zdenerwowanie

jawita oświetlił inną
stronę
dziatal- którego objawów nie stara się
Koności oskarżonego. Mówił on miano- walski ukryć, „Arcybiskup Kowalski
Średniego
›° м!
о kontakcie
„arcybiskupa* z liczy sobie 57 lat, pełny,

|

|

władzami rosyjskiemi w roku 1909 —

opowiada Żebrowski — były

wyda-

wzrostu,
wicką.

ubrany

w

sutannę

marja-

ale gdy tak się porozwiesza nad Świ-

przez dwa dni i po dwuch dniach nie
byłoby mu w nim nudno. Nie byłby zre
sztą
przyjechał do tego Rzymu ina-

tezią, gdy zapapierkuje, zagazetuje to
wszystko
gdy
rozgwarem
wypełni
wszystkie

krzaki,

to

mi

się

zdaje,

że

czej,, jak po przeżyciu nietylko Floren

wszystkie brzydkie instynkty Romana
Dmowskiego budzą się we mnie.
Jestem
niezależny w swoich sąrosi, i Viterbo, i Monte - Fiascone i
Buon - Convento, i La Scala i Castel dach i nie trzymam się żadnych przewo
del Bosco i długiej niesłychanie dłu- dników i podręczników w tem co mi
iej listy miasteczek, któreby przed o- się podoba. I gdyby mi kazano wyliŚlądaniem wiecznego miasta go kate- czyć to co mi się najwięcej w życiu
chizowały w kulturze italskiej, uczyły- podobała z tego co widziałem w słońby go szanować
proch i pył na uli- cu, a nie w cieniu, to powiedziałbym
że trzy rzeczy: że ten cudny przecudcach wielkiej Romy.
Być może, że w tem
wszystkiem ny Top-Kapu-Seraj a w nim z bajki
wyśniony
Bagdad —
cp piszę, w tej nostalgji do nocy w Szecherezady
„austerji“ i do piania kogutów jako Kiosk w Stambule, różowy Wezuwjusz
sygnatu do dobrej d rogi, do siadania z szarym dymkiem na tle błękitnego
do powozu i drogi chociażby przez morza i białego Capri i cały w dzikiem
deszcz, który bije w oczy i w wiatr, winie dwórw Worończy w ziemi Nood którego cię aderwie i uspokoi do- wogródzkiej.
Te trzy słoneczne plapiero szklanka wina, którą dostaniesz my, jeśli chodzi o rzeczy widziane w

cji, Wenecji, lecz Montanji, i Monte-

mili,

tkwi

jakieś

miasteczku za półtory
specjalne

zaostrzone

smakoszostwo podróży. Ale tyle nam
wrażeń kradną te gumy automobilowe. Świteź. Czarowna srebrna Świteź,
delikatnem listowiem otulona, srebrną
„

—

szkół powszechnych. Kursy są zatwierdzone przez Kuratorjum okręgu szkolnego Wileńskiego, obejmują program pełnej 7-mio-

klasowej

do Rzymu, nie byłby zwiedził Rzymu

w najbliższem

— Kursy dokształcające
dla młodzieży
i dorosłych im. Adama Mickiewicza
przy
Stowarzyszeniu Chrz. War. Nauczycielstwa

słońcu, a nie
w mroku

i nie w świt i

nie we mgle i nie przy wilgoci.

A teraz o rzeczach widzianych w

świt. Mówiłem już że kocham lampy
elektryczne. To coś, co jakby żyje i to
natężonem, intensywnem życiem. Swo
ją własną mistykę posiada lampa elektryczna. Ale nie wszędzie. Jakże kul-

szkoły

powszechnej

i zakończone

myśliwskie. Jaką straszną krzywdę wy
rządzają nam ci którzy zawieszają i
palą lampy
elektryczne w katedrach
gotyckich. Czyżby się od tego nie można było obronić? Czyż niema na to
sposobu? Jak można cierpieć taki niesmak, takie barbarzyństwo. Rano, gdy
przyjeżdżałem do Krakowa, o godzinie 5-ej, 6-ej rano szedłem przez bramę Florjańską patrzeć na krawędź kościoła Panny Marji, a potem do tego
ciemnego przedsionka kościoła. Zprawa paliły się cienkie woskowe świece przy jakiejś żelaznej
postawione
szkatule, a potem wchodziło się w pół
mrok gotycki, ten wielki Chrystus ze
środka nawy zstępował jakby ze świa
tła witraży.
Teraz
ktoś już w tym
przedsionku powiesił obrzydliwą lampę elektryczną, która oświeca niczem
wejście do hotelu. Niema' już mroku,
świece woskowe wyglądają zawstydzo
ne, szpetnie i brudno. Katedra Kolon-

majątkowego.
W rozporządzeniu tem Min. Skarbu stwier
dza iż w myśl ustawy o podatku majątko-

wem,

podatek

terminie

do

ten

końca

płatny

był w

1926 r. Z uwagi

całości

majątkowego

Uroczystość w licem Im. Filomatów.

dopewnej

Przed kilkoma dniami odbyło się
uroczyste rozdanie Świadectw abitur-

cznych jak na dworcu kolejowym,
traży nie widać, bo tu się świecą
dynarne lampy elektryczne, jakby
był bulwar paryski. Notre Dame
ryska. Chodziłem tam o czwartej w
cy. Nikigo niema ani na tym placu,

wiorto
panoani

na przyległych ulicach Notre - Dame

stoi ze swemi chimerami, które zagadkami zła trapią serca ludzkie. Bieleją
tylko skarpy gotyckie jakby posiwiałe

ze starości.

Takiej

patyny

stało tylko 3 przedziały

w

na cięż-

żkie warunki ekonomiczne w latach 1925 26 Min. Skarbu ograniczyło pobór należno-

Ści z tytułu podatku

podróżnych przykrością, w wagonie z podnoszonemi oparciami. Na cały pociąg pozo

15000 zł.

nabiera

jentkom 6-cio klasowego

liceum Filo-

matów p. S. Pietraszkiewiczówny.
Uroczystość ta rozpoczęta została
wysłuchaniem dobrze zgranego chóru
uczennic liceum i szkoły
handlowej,
poczem przemówił, jako przewodni-

czący komisji
Kościałkowski.

egzaminacyjnej prof.
Dyrektorka liceum p.

tre - Dame w nocy, ale cóż z tego gdy
otacza ją szereg ulicznych lamp jak na

Jabłonowska

Helena,

Władysława,

Mińkowska

Irena, Lisowska Helena,

Lejkardtówna

Malinowska
Jadwiga,

jaknajbliżej jej
złość postawionych
Niedźwiedzka Halina, Reuttówna Krymurów, tak że oślepiają, że nie można styna, Stankiewiczówna Wiktorja, Świcałej Notre - Dame nawet objąć okiem. dówna Janina i Terlecka Stanisława.

Lampy te wykrzywiają swe małpie bia-

łe zęby do gotyckiego półmroku i od-

W

dalszym

ciągu

programu

uro-

bierają nam urok, odbierają nam ak- czystości Śpiewał chór, po nim zaś
samit mroku w którego tle stać powin przemawiały kolejno:w imieniu ma-

ska. Pociąg idący z Berlina do Paryża

na gotycka Notre - Dame w nocy. Ko- turzystek p. Lisowska Helena, w imie-

przychodzi tam 0 6-ej rano i stoi godzinę. Katedra jest obok dworca. W

ściół św. Stefana w Wiedniu. Tu, przez
jakąś wściekłość w niszczeniu natch-

niu VI klasy

imieniu

p. Kiewszenisówna i w

szkoły handlowej p. Chądzyń-

tej godzinie są w katedrze nabożeńst- nienia gotyckiego, lampy się pałą na- ska. Chór zakończył tę miłą uroczywa i zwiedzać jej nie można. Ale mo- wet w dzień i niszczą widok na wit- stość, na którą przybyło dużo osób,
mgłą spowita. A tu przyjeżdża autożna słuchać mszy św. Olbrzymie wi- raże. Czyż naprawdę żadnego sposobu zwłaszcza ze Świata szkolnego.
Dyrekcja liceum _ zorganizowała
bus z Baranowicz i wysiada kilkadzietraże średniowiecznego tumu czekają niema. Czy nie można założyć jakiejś
prócz
zwykłego kursu 6-cio letniego
turalny
jest
Nieśwież.
Cały
wielki
zao tej godzinie w tym swoim gotyckim ligi któraby niszczyła te lampy elektry
śiąt młodzieńców i panien mniejszości
2-letnie
liceum handlowe, zadaniem
mek
nie
ma
we
wnętrzu
ani
jednej
lagotyckich.
h
Śnie,
aby
je
zbudził
skradający
się
Świjtyniac
narodowych. Lubię żydów, cieszę się,
czne w
że i w

Baranowiczach

i Wołożynie

Stołpcach młodzież inteligencji żydow
skiej już mówi popolsku między sobą,

i mpy elektrycznej. Palą się swiece i ty-

Iko ognie świec padają na Radziwiłłowskie

portrety,

na zbroje,

na trofea

świt, zbudził, oświetlił, roźświetlił

po-

woli ich tajemnicze piękno. Ale oto w
całej katedrze pali się od lamp elektry-

którego jest dać uczęszczającym wiadomości praktyczne, a więc buchalterję, sztukę pisania na maszynach i t. p.

klasy.

Było w

ane umieszczone

były

w

wagonie

bez

oparć, a wagon z oparciami
pozostawiono
publiczności, spałaby i publiczność i dygni-

tarze i jeszcze

dwa

miejsca

pozostałyby

wolne.

W charakterze uwagi należałoby jeszcze dodać, że podróżni kupujący I klasę,
także kolei są potrzebni.

Nie

należy

zno-

wu tak bardzo ich do kupowania tej I kląsy zniechęcać, jak się ;to czyni obecnie.

Pietraszkiewiczówna krótkiem przemówieniem poprzedziła rozdanie
Świadectw, które otrzymały
następujące
abiturjentki: Auberżanka Małgorzata,

bronz na gotyku, gdy pozielenieje, ka- Bohuszewiczówna Elwira, « Budzińska
mienna skarpa gotycka, gdy pobieleje, Ludwika, Chrzczonowiczówna Marja,
posiwieje. Cudna i tajemnicza jest No-

|

nich dwanaście
osób,
wszyscy
siedzieli,
dyby zaś naodwrót, przedziały zarezerwo-

0 nekłar ze źródła regionalnego.
Gdy słońce zbyt dokucza,
kurz uliczny
tamuje oddech, a gwar Józefooweczek męczy umysł — dobrze jest pośpieszyć do swe
go

źródła;

ażeby
z niego

cy, a co za tem idzie —

autoreklamy.

zaczerpnąć

pewności

mo-

siebie i

С

Wilno ma takie swoje źródło, do którezo i ja, jako człowiek tutejszy, ale przez
łuższy czas nieobecny po powrocie do domowych pieleszy pośpieszyłem, gdy dokuczyły

Brzegi
przez

mi

sprawy

tego

doczesne.

źródła

nałogowych

były

Ale

niestety!

już gęsto

pijaków.

usiane

Przedostać

się

nie było możności, chyba wyczekawszy aż
któryś opiwszyszy się — zgaśnie. Więc pokornie usiadłem na boku i wyczekując dla
siebie

miejsca

obserwowałem

jak

„oni“

pi

ją. Ekonomiści, poeci, urzędnicy, biuraliści,
dyrektorzy, muzycy, doktorzy i wogóle politycy — piją
godnie, z należną powagą,
nie

zapominając

.o stanowisku...

Ale foto - grafik!!!
Dowiedziałem się że przedwojenna Polska była estetyczną(?) pustynią, aż dopiero
fotografika
nowisko w

Czy

e przywróci
Europie.

jej

należne

sta=

nie zadużo wody źródlanej?
Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz.

’

4

SŁO
SĄDÓW.

ZE

SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM LAT _WIĘZIENIA

CIĘŻKIEGO

ZA

MORD

I RABUNKI.

gaty. Rzuca się wszędzie w oczy nad-

SPORTU.

mierna

Przegląd
tygodnia.
ą

rewolweru z kieszeni. Strzelił i
wyjmując
pobiegł w głąb zarośli pozostawiając rannego śmiertelnie Zgołdę. Pozostali posterunko
wi rzucili się za bandytą i ujęli go. Badany
nie wyjawił swego nazwiska jednak dochodzenie ustaliło, że jest to, nigdzie niemeldowany i niczem niezajmujący się lan
Dudczyk. Podczas konfrontacji z ograbionemi
oraz ze st. post. Kowalskim, do którego Du
dczyk strzelał podczas pościgu w roku 1925

ustalona

została

jego

działalność bandycka.

Powstało
piętnaście spraw karnych,
z
których dziewięć znalazło
swoje rozwiąza
nie w Sądach Okręgowych. We wszystkich
wyroki opiewały karę ciężkiego więzienia,
z pozbawieniem praw stanu, od 8 - 15 lat,
a za zabójstwo posterunkowego karę śmier-

ci.

Zasądzony apelował starając się udowodnić swoje alibi. Sprawy zostały zgrupowane
i w dniu wczorajszym stały się przedmiotem
obrad Sądu Apelacyjnego w Wilnie.
W drobniejszych, powstałych na tle rabunków wyroki zostały zatwierdzone. Karę
pietnastu lat w. c. za usiłowanie zamordowania post. Kowalskiego sąd złagodził (na
mocy amnesji) do sześciu lat, a w ostatniej
sprawie o zamordowanie post. Zgołda naj
wyższy wymiar kary — śmierć, przyznana

„nowicjuszy*

oraz

ładowanie
czwóreksportu
klepkowych.
innych
gałęziach
nikt
się

mowy starczy im na rok, zawodnicy
zgarnęli stos nagród i sławę, organizatorzy,

poza wielką

reklamą,

zarobili

dużo pieniędzy z nadzieją na jeszcze
więcej—czyż nie sukces zupełny.
Bieg ten ma jeszcze jedną dobrą
stronę—oto przyczyni się niezawodnie
do stworzenia nowej
kasty
ludzi w
Poisce—kolarzy
zawodowców.
Taki
Więcek

będzie

z pewnością

wany, na przyszły rok,

molesto-

przez wszyst-

serjo.

Z calej Polski.
Podpalenie.
W
majątku p.
Resentretera i Bucha w Solnikach wybuchł pożar, który zniszczył doszczętnie 5 stogów
ze zbożem,
nowem.
Pożar

wzniecony

nieznanych

został

prosta,

bez pieniężnego
wynagrodzenia—kto
zapłaci więcej będzie
mógł reklamować się, jak obecnie
najniespodziewaniej w Świecie Wahren — że bieg
wygrał zawodnik dosiadający najlepszej maszyny i t. d.
Inni zawodnicy,
mający
również
szanse na zwycięstwo, nie zadowolnią
się z pewnością
jedynie
prezentem
nowiuteńkiego roweru.
No i cóż w tem złego?
Dlaczego
człowiek o skromnym intelekcie (czeladnicy rzeźniccy, jak Więcek, Ignatowicz, Michalak, Kostrzębski i in.), ale
wspaniałych płucach, regularnym sercu i żelaznych nogach nie ma zaznać
rozkoszy sławy i tryumfu?
Dlaczego
niedomagania jednej małej głowy mają przygłuszać
fenomenalne
zalety

*

EX

RADJO.

Piątek dn. 21 września

1928 r.

13,00—
: Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
16,55 —17,10: Odczytanie programu dzien:
nego i chwilka litewska.
17,10—17,25:

„Podpory

społeczeństwa”

dramat H. Ibsena, pogadanka w związku z
wieczorną premjerą w Teatrze Polskim, wy
głosi Tadeusz Turkowski.
17,25- 17,50: „Książką polska w wolnem

Wilnie* odczyt

ki* wygłosi Helena
Warszawy).
18,00—19,00:

Koncert

muzyki

kiestry

Jerzego

z cyklu

„Kultura

książ

Romer. (Transmisja
Transmisja

lekkiej w

do

z Warszawy.

wykonaniu

Petersburskiego

i

or-

Artura

Golda.
19,00 - 19,25: Bajka o Antku Zawalidrodze—opowie ciocia Hela.
19,25—19,50:

„Skrzynka

pocztowa*

ko=

respondencje
bieżącą omówi
Kierownik
Programowy Polsk. Radja w Wilnie Witold
Hulewicz.
19,50—20,15: „Cesarz Napoleon* dokończenie, odczyt VI-ty z cyklu „Historja Wiel

Turniej tenisowy Legji warszawskiej oraz finał mistrzostw klubowych
rozegrany
między łódzkim
lawtenis
klubem a W.L.T.K potwierdziły _niezbicie, że nie mamy jeszcze prawdziwych „asów* w
białych
spodniach.
Mamy tylko
dość
liczną
klasę
A
wśród której nikt nie góruje
zdecydowanie nad innemi i nigdy nie jest
pewny zwycięstwa. Bo proszę: w półfinałach
Marszewski
przegrywa
do
Tarnowskiego
a Czetwertyński
do
Warmińskiego lekko w trzech setach.
W finale Tarnowski bije poznaniaka,
po ciężkiej wprawdzie
bo pięciosetowej walce, ale w każdym
razie bije.
W meczu klubowym (wygranym przez
łodzian 5:2) Czetwertyński bije gładko pod rząd obu Stolarowych, natomiast Marszewski przegrywa bezapelacyjnie do obu.
Jeśli przypomnimy sobie,
że na
mistrzostwach
Polski
Czetwertyński

przegrał do Maksa Stolarowa

a Mar-

Е

— Bezimiennie

dla zredukowanego

rzędnika

zł.

MAURYCY

u-

5—

LEBLANC.

Agencja „Barneffi Spółka”.
Wszyscy razem ruszyli ku domowi
i weszli do obszernej sali, której Ściany zdawały się być wytapetowanemi
mebli tu było
książkami. Natomiast
bardzo

mało.

Duży

'stół,

którego.

szu-

iladę znaleziono otwartą w dniu zbrod
ni, portret bez ram
przedstawiający
Veneberel w wielkości naturałnej. Był
to rodzaj szkicu, który jednak był robiony, widocznie przez zdolnego malarza, gdyż sylwetka ta miała niezwyk
le dużo życia.
Na podłodze

leżał

manekin,

zastę-

pujący ofiarę morderstwa.
Sędzia ciągnął dalej śledztwo:
—

Czy po wejściu

do domu,

panie

Gandu, nie znaleźliście tutaj p. Leboc?
— Nie, usłyszeliśmy jęki i weszliś-

my tutaj odrazu.

— Więc p. Veneberel żył jeszcze?.
—- Nie bardzo! Leżał
twarzą do
ziemi, a nóż sterczał mu pomiędzy łopatkami... Uklękliśmy, biedny człowiek
mówił CoŚ...

—

Cóż on mówił?

— Dosłyszeliśmy

+

tylko

dwa

słowa

uawca Staniskiw Mackiewicz.

W Warszawie, Toruniu
odbyły się na zakończenie

drogowego
Do

przez

dnia

15

dolinę

listopada

b.

—

r.

do

Ucieczka oskarżonego

będą

lite-

miesiące

skarżenia przeciwko Lebocowi,
cie zwrócił się ku niemu.

wresz-

badaniu

Witotd

i

superfilm

mn**

„lenie

— +9 r.

Doyle.

i naraża

Leboc

nie

się lekkomyślnie

34.'

i Wiljam

wychodzi

ni-

widziała mię, jak zwykle

sie-

dzącego w oknie. Poprzez
sztachety
parkanu widują mnie tak codzień.
—

Wezwałem

W oydyno.

szlagier,

odsłaniaj

wschodn. Śamów

tajemnice

roskoszy.. W rol.

na tysiączne

niebezpieczeństwa,

Początek

o god.

4-ej, ostatni

główij |

10.25.

Dziś!

angielskiej.

Po raz pierwszy w Wilniel Wielki erotyczny dramat życiowy w 10 wielk. akt.

(Kiedy serca się palą). W roli
sidłą

uwodziciela

Helena

pięknej i naiwnej

Chadwick.

W

siedemnastolatki,

roli zdradzonego

męża

która

wpadła w

i nieszczęśliwego

Russel. Dzieje kobiety, którą męczyły pokusy wielkiego miasta
która, poszła za głosem
przeżyła szał miłości i wreszcie doszła do opamiętania. Akcja rozgrywa się na tle dwóch wielkich

42.

EIEKDA

20 września 1928

Dewizy

SEA GG GA A FIA SIA GR CO A EM DEALER
KOKS

r.

ojca

zmysłów;
pożarów

Tranz.

Sprz.

8,90

357.40

358.30

, Kupno

238,85

8,96

„Е

239,35

43,25
8,90
34,83
26 42

yyęjeń

B. H.

43,14
8.88
34.74
26.36

Wilno

46,74

46.50

GO

ich na dziś wieczór.

Francaz-paryžanin

—

wyzszem

z

prawdziwa: do ceniem

wyksztal-

i długoletnią

©. Zdanowski

sprzedania
jadalnia,
i

]

i S-ka

EEEOOIRZEW

па Otomany, matera- mączenia,

ce, klubowe gabinety, ską 32

3,

W. ODENSE erkės sns
"sypialnie

z ul. Tatarskiej 17 m.
5
wądziła się na ul. SIERAKOWSKIE-

nieoficjal. 212.43.

а8 Okazja
B pialnia,

Sy- praktyką pedagogicz*
2 ną, udziela
lekcyj
łóżka mahoniowe, 1 języka
francuskiego»
m,
Mickiewicza 34,
oże teź
prowadzić
Tel. 370. ją Stół, 4 taborety liteww. „_
B ski styl XVi
£4- korespondencię hand*
TRU ZY US EMW TEW WE LZY mówienia
przyjmuje |ową. Przyjmuję
tžu-

Pracownia ubrań
damskich

125.31

RÓŻRKE

czteromiesięczny: MoStowa 7 m. 3 od 12 PEIENNIEWEUWUNEW
ё
do 2-eį p.p. 0-ZSE%

okienne, drzwiowe
poleca.

KORCZAKA TESTY

171.20

125,62 _ 125.93

46,62

356.50

238,15

43.36
8.92
34.92
26.48

Marka niem. w obrotach

gwoździe, okucią
1 ресоме

do odstąpienia Urezemszemu zew

vyilezek

z

Górnośłąskich

2 koral
dostawą

własnym taborem
w każdej ilości.й
Wszelkie materjały budowlane, jak to*
cegłę, wapno, papę, smołę, blachę,

i waluty:
8,88

jest

WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- H

WARSZAWSKB

d. Sztraila Nr 25 m.

4,

frontowe.

m
O
A

i

gm Meblowa

r Makowski.

wejście
P> Ore

jadalnie. od 3,30-

Zawalna

5 p. p.

zz-6bby

15.
2.000 dolarów į
= "Zasprzedamy
natychmiast

arcelę
nem
« glebie,

ul. Wileftel. 1018,

dom

niany

pod
Wilo gobrej
obszaru

drew-

06

poko-

jach
z
placem
400 sąż. kw.

CZES CZEZDZEDCZEJZZCZEDESADEE
|koło 20 ha, od
Mickiewicza
1
S I sprzcd. | niedrogo | tel. 9-05. 0 -CLĘP
MTAWAWE [M =>"==numsm
GGEOSOSZERIE. Я LEKARZE $
WammosazzEj | Mickiewicza
21, || PRACOWNIA
D. H.-K. „Zachęta“

kolei 4 kim. zaraz

8

Na zasadzie
Rzeczypospolitej

art. 40
z dnia

(Dz. Ust. Nr 3]28 poz. 20)
wy

nad

firmą

Nauczycielstwa
w Wilnie*

związku
Wilnie z
dzającą

Rozp. Prezydentą
23 grudnia 1927 r.

Nadzorca

„księgarnia

Stowarz/szenia

Polskiego

podaje

do

Sądo-

Spółka

Akcyjna

wiadomości,

iż

w

z decyzją Sądu Okręgowego w
dnia 3 sierpnia 1928 roku, zarzą-

postępowanie

układowe

pomienio-

nej firmy z jej wierzycielami— wyznaczone
zostały w porozumieniu z Sędzią « Komisarzem

następujące

terminy

sprawdzania

rzytelności: 27, 28 i 29 września 1928 roku.
Sprawdzanie

odbywać

się będzie

firmy przy ul. Królewskiej Nr
powyższych terminach od g.
Stosownie do art. 41, 42
nego rozporządzenia lista
wierzycieli wyłożoną

w

lokalu

1 w Wilnie.w
13— 15.
i 47 powołasprawdzanych

zostanie

w Pierwszym

Wydziale Cywilnym
Sądu
Okręgowego w
Wilnie w dniu 1 października. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo w terminie siedmiodniowym
sty tj. od dnia 1-go

od dnia wyłożenia lipaździernika
1928 ro-

ku zaskarżyć postanowienie

Nadzorcy

dowego

wierzytelności

co

do

wciągnięcia

na listę. Skargę należy złożyć Sędziemu
który takową

ostatecznie

SąKo

roz-

Sędziego Komisarza nie
powódz-

Nadzorca

Wilno, dnia 20 IX.
1928 r.

EMSZHBI

Meko“

|

LUKIEWIEZ
POWRÓCIŁ

Z

ogrėd-

Rolny,

Oddział

Mickiewicza 9, wejście

1,

Ożyńska:Śniolska

45 ha (przeważnie świerku zdatnego na papierówkę). Przetarg rozpocznie się od sumy
wywoławczej 41,000 złotych.
Pisemne

oferty wraz

z

dowodem

cenia do kasy Oddziału lub
to Nr 30390 tytułem wadjum
ny być składane w Wydziale
działu do godz. ll-ej
dn. 15
Po otwarciu ofert PBR. ma
dzić

przetarg

wpła-

do PKO.kon2050 zł., winAgrarnym Odpaździernika.
prawo zarzą-

Choroby jamy ustnej.
Plombowanie i usuwa
nie zębów bez bólu.
Porcelanowe i złote
korony. Sztuczne zę-

ustny. Reflektant,

utrzymujący

się przy kupnie, winien niezwłocznie dopełnić złożone wadjum do 10 proc. zaoiiaroktóre pozostanie jako fgwawanej sumy,
rancja zawarcia umowy w przeciągu tygodnia od daty przetargu.
Н
A

Bliższych

informacyj

udziela

Wydział
оо

ła z braćmi Gandu, w chwili, gdy do-

R. Rotnicka

ul. Ludwisarska 7, m.6
Przyjmuje od 11-1
i od

4—7

Mickiewicza

21,

tel. 152.

jaga B

mUTYNOWANA

względnie

Do

Sumy

z wygodami Znajomość

Adres

„Slowa“,

w

D. H.-K. „Zachęta

Mickiewicza
tel. 9-05.

—ować

—-

Kilka

w.

z

W. Z. P. 3418—1V.
EEK KELIAI

BR KOSZE 68

wlg adresu:

Francuska

w każdej
sumie i
szybko
3

Wil. Biuro Komisowo - Handlowe;
Mickiewicza
21,
tel. 152.

=

UL.
Har- : poszukujemy
ulokowania
r raz na dobre

zaza-

No-

Potrzebny

lidnych

Od 100 do 200 osob,
tamże
potrzebny
kasjer z kaucją 5.000
Zł. w gotówce. Adres

Wil. Biuro
sowo

w adm. „Stowa“. — 0
Rządca-rolnik,
lat

szkołą rolniczą

kilkoleinią
intensywnie

28

|.

Mickiewicza

21,

tel

152,

- ©

a

KROJU;
Sy szycia:

ręcznych
G.
oraz robot
М
pracą w Tomkowiczówny
5++
prowa- Wilnie, Królewska
ska
gospodar- m. 11, przyjmuje 516°

szę kierować do adm. O, płatą.
„Słowa*

ASP

pod

wychowawczyni - nauczycielka poszukuje
р osady do młodszych

:

ŁGUBY

specjalny w tym celu qzjęci z całodzienną
AKUSZERKA

w. Smiałowska

iopieką.

Posiada

gubiony

kwit lom*

bardowy (Bisku*
pia 12) Nr 34478

do-

inne dodatki polecają Skonałe

Ва Gołębiowscy

aj

SOBOTKA
W CEO

Warszawianka,

MARYROWANIA

nauka

Nr 1303.

mn

spirytusowy

Komi-

- Handlowe,

dzonych
stwach, poszukeje po- zapisy uczenic,
głoszenia pro- solldna, za
sady.

WAWAAWA

do |

dolarów
u osób
majętnych
i S0-

s.

aprowizacji

kawaler,

KUPNO | SPRZEDAŹ

ocet

załat-9

bezpieczenie 500
1.000, 2.000- 5.000

konwer- dostawca

cącja. Fortepian na
miejscu, ul. Żakretowa 5-a, m. 10 (blisko
gimnazjum Nazareta-

świadectwa, unieważnia się. _—0
i metodę
francuski
Frębia. Przygotowuje

przyjmuje od godz. 9
do gimnazjum,
wy- Bo
kwit iom=
do 7.
Mickiewicza
46 m. 6. Niezamoż- u[, Trocka 3, tel. 757 jedzie na wieś. Adres:
bardowy (Bisku”
nym ustępstwa.
pia 12) Nr 30810
Benedyktyńska Nr 2,
—0
Z. P. Nr 6.
m. J0; :
—z unieważnia się.

— Rozmawiała z dwoma braćmi.
Gdzie w tym czasie był trzeci?..

— Czy nie domyśla się pan, co mo
gło być w tej szufladzie?
— Nie. Mój przyjaciel nie był bo-

Leboc, stojący na skraju wioski,
nie
był większy ani też wspanialszy od je-

gaty, mimo, że go za takiego miano,

ogród. Poprzez szeroko ustawione szta

-— Właśnie nadchodził za nami.
— Czy ta kobieta widziała go ?
— Tak jej się zdaje... ale nie jest

miał jednak trochę oszczędności, które składał w banku, w domu nie miewał nigdy większej sumy..

— W takim razie, panie
sedzio,
skąd pewność, że
trzeci
Gandu nie

wych?
— Nie miał ich wcale.
— A książki?
— Bez większej wartości, jak pa-

leciało do nich wołanie o pomoc.

pewna.

znajdował się tutaj'i że tó nie on, zadał
śmiertelny cios memu
przyjacielowi?
skąd pewność, że dwaj pozostali bracia nie stali na czatach jedynie i że
pośpieszyli ratować ofiarę, a nie dopomóc bratu?
— W takim razie w jakim celu 0skarżaliby pana, właśnie pana?
— Mam nieduży lasek. Bracia Gan
du są niepoprawnemi
ktusownikami.
Dwa razy już dzięki mnie zostali przyłapani na gorącym uczynku i skazani

*
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wiamy dogodnie
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uczących się JUNB-
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niedrogo

Potrzebne

go.

Przetarg leśny.

im

ajątek pod

Laci : Ma
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SPACE

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.
od 12--2i Od 4-6,
ul. Mickiewicza 24,
tel. 277.

z ul.

AŻ:

-

Zgłoszenia
do „Słu-| ha do sprzedania | ogólnej
wiadowa* dla M, W. ”
oj Z inwentarzem, na | mości Sz. Klien-

Kobieta-Lekarz

choroby.
skórnei

Wil. Biuro Komisowo - Handlowe, | A——777—8

mieszkania 3-pokojo-

chor. weneryczne,
syfilis,
narządów
moczowych, od 9
—1, od 5—8 wiecz.

Doktór

g

Szukam

DOKTOR
D.ZEBDOWICZ

przyjmuje

St. Sadkowski

LOKALE

SATA

wie-

TZ)

gdy z domu w ciągu dnia. W południe
przynoszą mu z oberży, śniadanie. Od
pierwszej do czwartej siaduje zwykle
przy oknie z książką w ręku i z fajką".
Otóż dnia tego była śliczna
pogoda.
Okno było otwarte i pięć osób — pięć
osób —

główne:

ŚStoloti.

miłości! Najcudowniejszy film! Rapsodja braterska! „BRATERSTWO
KRWI“
(Be
Geste) wzruszająca tragedja w 12 akt. z dziejów Francuskiej
Legji Cudzoziemskiej.
W rolach glównych:
Ronald Colman, Neil Ramilton i Mary Briand. Akcja filmu toczy się w palących piaskach
Sahary i pałacach

Agrarny Oddziału PBR. w Wilnie.

prawda, zresztą pan sędzia sam to wie
najlepiej. Wszakże mieszkańcy Fontines, których pan badał odpowiedzieli
„P.

roli

i Leon
Mathot.
Wnętrza
haremów w całym
ich przepychu i realizmi
Niewidziany dotąd luksus życia i użycią wschodnich
magnatów, Sukci

arystokracji

marszałka Haiga, oświad-

sat
zgodnie:

W

Reżyserował "Ben

potężny

remi

czając zebranym: „Powiedźcie Conan Wilnie, podaje do publicznej wiadomości, by. Wojskowym, u- nek). Zapisy od 2—4
£. codziennie prócz
Doyle'owi, aby wyszukał
dobre me- że w dniu 15 października rb. o godz. 12-ej rzędnikom i uczącym niedziel i świąt.)
djum, gdyż chcę z nim rozmawiać". w lokalu Oddziału, ul. Wielka Pohulanka się zniżka. ОНагпа 4 Leonja Kontrymówna.
na sprze
m. 5. Przyjmuje: od
Powieściopisarz zwrócił się do
naj- 24, odbędzie się powtórny Roe
2-608v
daž lasu nąwyrąb w maj.
Budy (odl. od st. 8—1 i od 4 7.
lepszego medjum,
panny Dowdeni kolejowej Wilno 26 klm., od rzeki spławprzy jej pomocy skomunikował się z nej Wilji 18 klm.) na powierzchni około 7""Lekarz-dentysta

Przez cały czas oskarżony słuchał
— Doskonale. Potwierdzą swe zenie przerywając, a spokoju jego twarzy znania; a skoro wiadomem jest, że nie
nie zamącił nawet przez chwilę wyraz mam daru przebywania w dwuch miejoburzenia, lub gniewu. Zdawaćby się scach”naraz, jasnem jest, że nie momogło, że opowiadanie starszego Gan- głem jednocześnie być tutaj i w domu
du robi nań wrażenie tak bezsensow- i że mój przyjaciel Vaneberel nie m5gł
nego zeznania, że nie wątpił iż sędzio- umierając nazywać mnie, jako morderwie również nie zawahają się w oce- cę. Stąd też wynika jasno, że trzej bracia Gandu są łotrami!
nie.
— Pan zaś zwraca oskarżenie prze
— Co pan może odpowiedzieć na te ciwko nim?
zarzuty, p. Leboc? — zapytał sędzia.
— O, to tylko hipoteza!
— Nic nowego.
— A jednak pewna starsza kobie— Więc pan twierdzi?.
ta, imieniem
Denise, która
zbierała
ze rozmawia— Twierdzę nadal, że to jest nie- chrost 'w lesie, twierdzi,
Redaktor odpowiedzialny

wieika

wszelkich
systemów
komunikowania
się z zaświatem.
Widocznie
jest on
już znany nawet w sferach pozagrobowych, niedawno bowiem zjawił się
na pewnym seansie ;spirystycznym w
Szkocji duch zmarłego
przed kilku

miesiącami

dramat w 7 aktach:

41

Teatr „WAIÓA”

zmysłów

pozbawia stron prawa wytoczenia
twa przed Sąd Właściwy.

na

jyą*

Dziś! Epopea największej

strzygnie. Decyzja

-- Q czem Conan
Doyle rozmawia ze zjawami? Słynny angielski powieściopisarz
Artur
Conan
Doyle jest zapalonym spirytystą. Spęcałe

Toma „id

KS „Polauja“

misarzowi,

Ze świata.

on

„Jk

Dziś! Rewelacyjny film. Potężny

A.Mickiewicza 22.

Włochy

Drugi wniosek
prokuratora
nie
będzie mógł być zastosowany, ponieważ Wandurski uciekł do Gdańska,
gdzie korzysta z prawa azylu.

dza

erotyczny

królewska para: Louise Lagrange
„Białe niewolnice* — Haremy. —

odcinka Szwajcaja _ 171,62,5 17205

Ojcowa

ukończone wszystkie drogi oraz trzy
mosty. W osiedlu rozpoczęto roboty
wodociągowe, które do wiosny mają
być ukończone. Jednocześnie
z wiosną rozpocznie się budowa
nowych
30 willi.

i Wilnie
roku re-

które powtórzył kilka razy: „pan Leboc.... pan Leboc...'* — powtórzył, dostał kurczów i skonał. Wtedy zaczęliśmy szukać, ale p. Leboc nie było nigdzie. Musiał wyskoczyć przez okno
w kuchni, bo znaleźliśmy je otwarte,
a stamtąd idzie mała ścieżka, prosto
"do jego domu. Więc poszliśmy wszyscy trzej do policji i opawiedzieliśmy
całą historję....
Sędzia zadał kilka jeszcze
pytań,
zażądał:wyraźnego
sformułowania о-

I

A

wszechšwiatowy. Seansy O g. 4, 6, 8 i 10.15.
i
i
ńwi
i
46W rclach
głównych:
piekna Nin,
dramat młodych dusz i ciał „O
(28M
SIĘ NiE
MÓW! rodzicom... Vanna
car Kadrecj
Mattoni.
Cienie i światł, zakazanej miłości. Najbardziej dyskretne przeżycia naszej młodzieży. Wielki dramat z życia.
młodzieży, która bez opamiętania, nie zważając na mogące
wyniknąć
konsenkwencje,
ulega
podszepto:

okręgowej dyrekcji robót publicznych Londyn
w Krakowie odbyła
się konierencja Nowy-York
w sprawie
rozbudowy
Ojcowa,
na Paryż
której
przedstawiono
obecny
stan Praga

góły rozmowy Conan

%

38.

Holanėja

szewski wygrał zJerzym, jeśli zważy
my, że Warmiński na początku roku duchem generała. Oburza się on na
kiej Rewolucji Francuskiej*
wygł.
docent
iż wdowa
po
pobił
Tarnowskiego
8:6, 6:0, 6:0,
a łamach „Daily Mail",
USB. dr. Ryszard Mienicki.
marszałku
nie
interesuje
się
zupełnie
z
M.
Stolarowym
przegrał
3
razy
20,15—20,25: Komunikaty.
20,30—22,00: Transmisja z Warszawy: podczas sezonu wygrywając tylko raz treścią „rozmowy'', jakkolwiek Conan
Koncert symfoniczny.
Wykonawcy: Orkie- jeden, jeśli zaznaczymy, że Tarnowski Doyle dwukrotnie do
niej pisał i zastra P. R. pod dyr. Józefa Ozimińskiego i
komunikował
jej pewien
szczegół,
przegrywał
ze
wszystkiemi
równie
prof. Lucjan Budkiewicz (wiolonczela). W
iż rozmowa
ze
kompromitująco, to będziemy musie* mający stwierdzić,
programie utwory Mozart'a.
zmarłym
rzeczywiście
miała
miejsce.
22,00--22,30: Transmisja
z Warszawy. li, biorąc te wszystkie wyniki
pod usygnał cząsu, komunikaty, P.A-T., policyjny, wagę, dojść do wniosku,
Natomiast
że najlep- Wdowa się nie odezwała.
sportowy i inne.
oświadczyła
szym graczem Polski jest ten, który córka marszałka Haiga
w danym dniu czuje się w
najlep- publicznie, iż nie wierzy w spirytyzm
nie interesują jej bynajmniel
szczeszym sztosie.

OFIARY.

Wileńska

Czołowy

prod. francuskiej 1928

panowe
a
Pól:
POdD8
вада
°
ЦЫМ
па
— Rozbudowa Ojcowa.
'W stekholm

sztu.

8 wieczorem.

5.

ае НН°

Teatr

eee

ukochanej kom. w 2 akt. 2) „Święte Góry" w I akcie. Orkiestra
podNad program:
dyrekcją I)p. „W Wł. obronie
Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, wniedziele i święta od od g.
3 m. 30 Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej.Następny program: „INGA
i JEJ TRZEJ OJCOWIE*.

Bojię"

Mimo Dolary

nowego osiedla na Złotej Górze.

rzecz

Ostrobramska

_ umyślnie

sprawców.

marki.

się,

uł.

Kiaa-

| łyk

ns iii iii

rzeczy w związku z budową

obędzie

Kulturalno-Oświatowyj
SALA MIEJSKA

ILS
TAKAS
SNTAI
TSS

mebycyny I. BOROWSKI

BOR

|

WIELKA

przez

Od dnia 18 do 23 wrzesnia 1928 r.

pace bez

Kino „Pircedily” | gęczemica zmysłów

Karol,

kie firmy rowerowe, by raczył odbyć
wyścig
na maszynie
tej lub owej
Nie

Wirow

Miejski Kinomatograi

W
nie

rata.
W ubiegły wtorek
w
sądzie
okręgowym w Łodzi miała się odbyć
przez Sąd Okręgowy w Pińsku złagodzony
rozprawa przeciwko literatowi i dzienzostał do pietnastu lat więzienia ciężkiego.
nikarzowi Witoldowi
Wandurskiemu,
Oskarżający w tej sprawie p. prok. Komar
oskarżonemu
0 wywrotową
działaldomagał się Rh śmierci, obrońca Zas 05karżonego p. Rubinow prosił o zmianę kwa
ność i komunistyczną agitację w okrelifikacji czynu.
sie wyborów.
W. dziewięciu sprawach Dudczyk otrzySprawa ta wywołała ogromne zamał siedemdziesiąt siedem lat więzienia cięinteresowanie w mieście, gdzie Wanżkiego jednak odsiedzieć będzie miał tylko
pietnaście jako łączną karę.
durski był osobistością dosyć znaną.
Oczekują go jednak wyroki jeszcze w
Oskarżony,
który pozostawał na
całego dużego ciała? To stanowczo
6 sprawach, które będą rozpatrywane.
przybyć
na rozniesłuszne. To
też największą zasłu- wolnej stopie, miał
prawę
z
Warszawy.
Kiedy
po
kilku
gą biegu kolarskiego dookoła Polski
godzinach
oczekiwania,
Wandurski
jest, iż daje możność szarym, nieznazażądał
nym
jednostkom
wybić
się i nie zjawił się, prokurator
(choroby wewnętrzne)
odroczenia
rozprawy
i
zastosowania
podskoczyć
o kilkanaście stopni w
przeprowadził się: ul. Mickiewicza
do oskarżonego bezwzględnego are62 — 3.
Przyjmuje od godz. 2 3
hierarchji społecznej.
iod 7

isb

prze-

Przebyć 1469 klm. na rowerze w
10 dni po szosach
tylko sto razy interesuje wynikami początkujących—
aż się
lepszych
od ulicy Mickiewicza, to niech sobie trenują z Bogiem
Sztuka nielada. A jednak dokonało czegoś nauczą—w wioślarstwie po rodwu
latach
treningu
tego aż 43 kolarzy, podczas gdy od- ku, maximum
padło zaledwie 30 czyli, mówiąc jęży- zawodnik się wycoiuje. Stąd ta mnonowicjuszy
przy
komplętnym
kiem matematycznym, większa połowa gość
zawodników
wyszła
w walce
z braku poważnych zawodników. Osemki ma bodaj tylko A.Z.S. Warszawa
przestrzenią -- zwycięsko.
B.T.W.
Zwycięzców zwyciężył
Więcek — i B.T.W. (nawiasem mówiąc
A. Z.
bydgoszczanin rodem z Brześcia nad pobiło teraz olimpijską osadę
są również
Bugiem. Na osiem etapów wygrał on Su) czwórki wyścigowe
a przecież
każdy
sześć, wykazując tem samem, iż prze- rzadkością. No
łowyższa stanowczo
swych
kolegówi przyzna, że dopiero na rasowych
na
jest klasą dla siebie. Całą trasę prze- dziach zaczyna się wiosłowanie

Na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wi
Inie, znalazło się wczoraj dziewięc
spraw
karnych Jana Dudczyka.
|
й
Žainteresowanie się temi sprawami było tem większe, że kwalifikacja ich prawna
(art. 589, 455, 459) wskazywała wyraźnie
na mordy i rabunki, tak też i było w rzeczy
wistości.
т
‚
Dudczyk zamieszkały w pobliżu Brzešcia n-B. grasował w przeciągu kilku lat napadając na bezbronnych podróżnych. „Uzbrojony w rewolwer lub widły, karabinek
lub siekierę zastępował drogę i odbierał co
się dało. Z przewodu sądowego wszystkich
spraw wyjaśniło się, że łupem bandyty były najczęściej drobne sumy pieniężne, (150
zł. i 5 dolarów najwyższe) a był wypadek
podróżnik nic prócz
wystraszony
kiedy
był Więcek w
58
godzin, - podczas,
dwuch bochenków chleba nie mógł oddać.
Dudczyk tak umiał zatrzeć za sobą Ślad, że gdy drugi z kolei, Olecki (Warszawa)
policja długo biedziła się za nim udało się zużył już 59 godz. 10 min.
jej ujawnić nazwisko i złapać. Pomógł przy
Bieg dookoła Polski, zorganizowapadek, ten wierny pomocnik wszystkich deny przez „Przegląg Sportowy”,
udał
tektywów.
3
Kilku policjantów patrolując lasek w po- się tedy w
zupełności.
Wiešniacy i
bliżu Brześcia zauważyło -skradającego się mieszkańcy
zapadłych
kątów mieli
lasek i w momencie
mężczyznę. Okrążono
rozkiedy bandyta dobiegał do krzaków naprze piękne widowisko, a tematu do

ciw niego wyskoczył post. Adam Zgołda.
Bandyta nie stracił zimnej krwi i strzelił nie

ilość

O

— Ani też przedmiotów wartościo-

nowie

mogą

się sami

przekonać.

Żało-

go przyjaciela.

chety

widać

Wysoki

było

mały

płot

otaczał

trawnik

Leboc, by usiadł
przy oknie,
dziano w
siadł więc
kolanach i

panu

4

|

„Wydawnictwo

nie

sylwetkę

pogrążonego

w

czytaniu

p. Leboc. Świadkowie powtórzyli swe
zeznania, iż widzieli go przy oknie w
godzinach, w ciągu których dokonaną
została zbrodnia. Oskarżenie więc przy
bierało postać coraz bardziej fantastyczną i nieprawdopodobną.

DIE
Wileńskie'

ul. Kwaszelna

.
23.

й
i

I tutaj uznano jednogłośnie, że
myłka nie była możliwą. Każdy przechodzień,
mijając
płot i rzuciwszy
okiem
na
dom,
musiał
ujrzeć wyraź0

— Nigdy. Mimo pragnienia zemsty
za śmierć mego biednego przyjaciela,
nie chcę nic powiedzieć, coby nie byna karę. Dziś, skoro muszą za wszel- ło prawdą.
ką cenę oskarżyć kogoś, by odwrócić
Sledztwa ciągnęło się długo, sędzia
podejrzenia od siebie, postanowili się śledczy wziął w krzyżowy ogień zazemścić!
pytań trzech braci Gandu.
Ale kon— Tak, ale to wszystko jest tylko frontacją świadków nie dała żadnego
hipotezą, jak pan sam przyznaje. W ja pozytywnego rezultatu.Po, wyświetlekim celu mieliby zabijać Vanedere!a niu kilku punktów mniejszej wagi, u— Tego nie wiem.
rzędnicy udali się do, Fontines. Dom p.
Drukarnia

|

na zwykłe miejste д

w pozycji, w jakiej go widniu zbrodni. Staruszek uprzy oknie z książką
na
fajką w ustach.

wał tego bardzo. Tak marzył o pięknych wydawnictwach,
starych księgach, ale nie miał środków do kupienia ich.

— Nigdy nie wspominał
braciach Gandu?

okrą-

gły i murowany pobielony domek. Zaledwie dwadzieścia metrów
dzieliło
okna od ulicy. Sędzia poprosi
p.

2
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w

